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نشست فعاان حوزه صادرات با رئیس جمهور

رئیسی:
اجازه ندهیم جریان
تجارت با حضور
افراد غیرتاجر و
سوداگر آسیب ببیند

سال پانزدهم /شماره  8 /4276صفحه 2000/تومان

وزیر بهداشت خبر داد؛

تزریق
 7۶میلیون ُدز
واکسن
در کشور
صفحه 2

صفحه 2

خبری از گرانی
قیمت بنزین
هست؟

فیفا جلوی تاریخسازی
تیمملی در جام جهانی را
میگیرد؟

صفحه 7

تکذیب
وجود نوعی انگل
در منابع آب

تبعات طرح اقتصادی دولت رئیسی برای حذف ارز  4200تومانی:

صفحه ۳

تورم سنگین و افزایش نرخ دار

صفحه 2

وحدت اسامی و عمدهترین مشکل در رفتار مسالمتآمیز
سرمقاله  /عبدالحسین معزی
بی گمان نخستین منادی وحدت و امت واحده شدن مسلمانان قرآن
کریم است.
مسلمانان آگاه باید به اهمیت شعار قرآنی یعنی تشکیل "امت واحده" پی
ببرند و عظمت آن را درک کنند و تفرقه ها را از میان بردارند و هرگونه
حرکتی راکه به دوگانگی و تفرقه مسلمانان می انجامد ،حرکتی خواسته
دشمنان و برخاف دعوت قرآن بپندارند.چرا که در این دعوت قرآنی،
وحدت ؛ به مذهب خاصی محدود نشده و معیار" امت واحد " ،اعتقاد به
وحدانیت الهی و در ردیف توحید قرار گرفته و پرستش خدا متوقف بر این
یگانگی شده است .از اینرو وحدت ،موعظه و یک پیشنهاد نیست ،وظیفه
است .یعنی همانگونه که موظفند براساس توحید ،خدا را عبادت کنند،
وظیفه دارند در تحصیل وحدت بکوشند.
سوگمندانه باید گفت که عمده ترین مشکل در رفتار مسالمت آمیز ،نگاه
به مسائل با حکم فقهی است .در حالی که موضوعات کامی  ،اخاقی
و حقوقی ارجح بر موضوع فقهی است .طرد مخالفان عقیدتی از آنجا
سرچشمه می گیرد که فرد ؛ اعتقاد خود را صحیح و اعتقاد دیگران را باطل
می داند ،تا جایی که به خود اجازه می دهد برای نابودی آنان گام بردارد.اما
اگر ثابت شود که نگاه قرآن به انسانها بر مبنای عوامل گوناگونی همچون
محیط تولد ،پدر و مادر ،احساسات و ادراکات مختلف ،شرایط تاریخی و
اجتماعی و جغرافیایی و فرهنگی است و همه این مسائل در عقیده انسانها
تاثیر گزار است و به صورت گریز ناپذیر شرایطی را به وجود می آورد که
فردی در محیط زندگی خود تابع این مذهب و فردی در محیطی دیگر
تابع مذهب دیگر می شود ،با چنین تحلیلی  ،از درک های متفاوت انسانها
در فهم حقایق علمی و معارف دینی و اختاف شرایط و محیط ها ،اختاف

۳

دینی  ،طبیعی و به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر تلقی می گردد.
پرهیز ازطرح مسائل بی ثمر مذهبی و درگیرکردن جامعه به موضوعاتی که
نه تنها معنویت و اخاق اسامی و هویت دینی جامعه را تقویت نمی کند،
بلکه موجب ایجاد افزایش تنش و اختاف در میان فرقه های مذهبی می
گردد  ،یکی دیگر از عوامل وحدت بخش در جامعه اسامی است.
بسیاری از مسائل سطحی دینی که گاه شکل شعار به خود می گیرد و در
تقویت معنویت و تعمیق دین تاثیر ندارد ،از سوی کسانی طرح می شودو
فضای آرام جامعه رابه موضوعاتی درگیر می نماید که نه در جهت تقویت
فرهنگ اهل بیت است ونه در جهت رونق سنت نبوی .بلکه روح کلی و
جانمایه دعوت قرآن کریم برای وحدت  ،نهی از جنگ و دشمنی و قطعه
قطعه کردن اجتماع مسلمانان است .از این رو هر حرکتی که در جهت
ضدیت همدلی وهمکاری باشد ،برخاف دستورقرآن است و ازنظر قرآن ،
تنها تدبّر و با شیوه نیکو بحث کردن و باحکمت و اندرز نیکو همگان را به
راه پروردگار دعوت کردن و پرهیز از مسائل اختاف برانگیز و کاستن تنش
ها  ،پسندیده است .وقتی فضای گفتگو و شنود در محیط دوستانه و آرام
برقرار شود و افراد در پی تامل درکام یکدیگر باشند و نه غلبه و تحکم بر
دیگری،گفتگوی نیکو با تالیف قلوب همراه می گردد .احترام به مقدسات
صاحبان مذاهب و بزرگان  ،علما و اندیشمندان و مواظبت بر رعایت ادب
در گفتار از اصول عقانی است و قرآن کریم این اصل را حتی درباره بت
پرستان و کسانی که به جز خدا را می پرستند مطرح می کند و می فرماید:
آنهایی که جز خدا را می خواننددشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و
به نادانی خداوند را دشنام خواهند داد .قرآن مجید در یک منشور محکم
اخاقی بندگان خدا را به نیکو سخن گفتن سفارش می نماید و ناسزا گویی
را از وسوسه های شیطان در دل ها برای ایجاد فتنه و عداوت می داند.

س ـازمـ ـان آگهــــی های روزنــــامـــه

پیـشـــرو
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زلزله ،تغییر اقلیم و فرونشست
زمین در تهران

یادداشت /مهدی زارع
در  ۵۰سال گذشته به دلیل پمپاژ و استفاده از آبهای زیر زمینی
حدود  ۱۶متر سطح آب زیر زمینی در دشتهای غرب تهران افت
کرده است.
همین موضوع موجب فرونشست زمین نیز شده و خانههای شهریار،
وردآورد ،مارد و شهر قدس و جنوب جاده تهران-کرج تا نزدیک
منطقه غرب تهران از جمله فرودگاه مهرآباد ،تهرانسر و منطقه ،۱7
 2۱ ، ۱۸و جنوب منطقه  22شهر تهران را تحت تاثیر قرار داده
است .فرونشست زمین عامل تغییر تنش در گسلهای تهران است.
برای ایجاد ارتباط بین تغییرات بارهای تنشی بر روی پوسته طی
خشکسالی و زلزله  ،ابتدا باید تعیین کنید که چه نوع فرایندهای
زمین ساختی ممکن است با پدیده های اقلیمی مرتبط باشد .زمین
لرزه ها می توانند با تغییر در میزان تنش بر روی گسل ایجاد یا مهار
شوند .بزرگترین متغیر آب و هوایی که می تواند بارهای تنش گسل
را تغییر دهد ،آبهای سطحی به شکل باران و برف است .مطالعات
متعددی چنین همبستگی هایی را تایید کردهاند.
بهطور معمول ،جایی که ما شاهد این نوع همبستگیها بودهایم،
خرد لرزهخیزی مشهود است ،ریتم رخداد زمینلرزههای کوچک با
بزرگای کمتر از صفر ،بسیار کوچکتر از آنچه انسان میتواند احساس
کند تا بزرگای حدود  ۱.۵فزونی میگیرند.
بین میزان خرد لرزهخیزی در هیمالیا و فصل بارندگی موسمی
ساانه ارتباط وجود دارد .در طول ماههای تابستان  ،مقدار زیادی
بارندگی در دشت هند و گنگتیک ،که مناطق شمالی شبه قاره هند
را در بر میگیرد  ،می بارد .این موضوع باعث افزایش بارهای تنش
بر روی پوسته زمین در آنجا و کاهش سطح خرد لرزه ها در هیمالیا
در مجاورت آن ناحیه میشود .در طول فصل خشک زمستان،
هنگامی که وزن کمتری روی پوسته زمین در دشت وجود دارد،
خرد زمینلرزها در هیمالیا به اوج خود می رسد .استنباط چنین
مواردی در مورد زلزلههای بزرگتر بسیار دشوارتر میشود .مشاهده
شده که تغییرات نسبتاً کوچک استرس به دلیل تغییرات اقلیمی
می تواند بر خرد لرزه خیزی اثر بگذارد .بسیاری از شکستگیهای
کوچک در پوسته زمین ناپایدار هستند .جزر و مد می تواند باعث

در صورتی که شاگردان دراگان اسکوچیچ راهی جام
جهانی شوند ،با توجه به برنامه ریزی فیفا برای بازیکنان
در تیمهای ملی و آمادهسازی برای این مسابقات،
تیم ملی کاما متضرر خواهد شد .این موضوع با توجه به
پررنگتر شدن لژیونرها در فوتبال ایران و افزایش سهم
این بازیکنان در تیم ملی ،بیشتر از گذشته با مشکاتی
همراه خواهد شد.جام جهانی  2۰22قطر برخاف زمان
سنتی این مسابقات در ادوار گذشته ،به جای اواخر بهار
و اوایل تابستان در اواسط پاییز برگزار میشود.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که کشورهای
صفحه ۶
عضو فیفا به برگزاری مسابقات جام جهانی..

لرزش ضعیف زمین شود  .باید دانش ما در مورد ریز لرزه خیزی
بیشتر شود تا آن را برای بررسی احتمال رخداد و تحریک وقوع زلزله
بزرگ به کار بریم.
زمینلرزههای ریجکرست در جنوب کالیفرنیا به ترتیب با بزرگاهای
 ۶.۴و  7.۱که به ترتیب در  ۴و  ۵ژوئیه  2۰۱۹در در صحرای
موهاوی کالیفرنیا در شمال شرقی لس آنجلس رخ داد .این زمین
لرزهها به عنوان زنگ خطری برای مردم کالیفرنیای به شمار میروند
که در کشور زلزله زده زندگی میکنند و باید خود را برای زلزله
ای “بزرگ” اجتناب ناپذیری آماده کنند .تغییرات بارهای تنشی
بر روی پوسته زمین از دوره های خشکسالی می تواند قابل توجه
باشد .دوره های متناوب خشکسالی و بارش سنگین در سیرا نوادا
بین  2۰۱۱تا  2۰۱7در واقع باعث ایجاد باا و پایین رفتن آمدن
این رشته کوه شده است .تقریباً  ۵سانتیمتر باا رفته و سپس
حدود  2.۵سانتی متر پایین رفته  ،زیرا سنگهای کوه در خشکسالی
آب خود را از دست داده و سپس آن را دوباره به دست آورده اند.
چنین تغییرات استرس به طور بالقوه می تواند بر روی گسل های
محدوده یا نزدیک آن احساس شود.محدوده سیرا نوادا در کالیفرنیا
بین سالهای  2۰۱۱تا  2۰۱۵در طول دوره خشکسالی به دلیل
از دست دادن آب از داخل سنگها تقریباً  ۳.۵سانتی متر افزایش
یافت .چنین تغییراتی در بارهای تنشی بر روی پوسته زمین می
تواند به طور بالقوه در گسل های نزدیک آن احساس شود.
به طور مشابه  ،پمپاژ آبهای زیرزمینی از سفره های زیرزمینی
توسط انسان  ،که در زمان خشکسالی تشدید میشود ،با باربرداری
از پوسته زمین بر الگوهای بارهای تنشی اثر می گذارد .با بررسی
استخراج آبهای زیرزمینی در دره مرکزی کالیفرنیا و اثر آن بر لرزه
خیزی در گسل سن آندریاس  ،مشخص شد که چنین استخراج
هایی می توانند تغییرات جانبی تنش را در دو طرف گسل سان
آندریاس ایجاد کنند.
این موضوع می تواند به طور بالقوه باعث قفل شدگی ،سپس لغزش
و در نتیجه زلزله شود .چنین تنش هایی کوچک هستند  ،اما اگر
در مدت زمان طوانی پمپاژ آب های زیرزمینی تداوم داشته باشد،
می توانند اهمیت بیشتری پیدا کنند و به طور بالقوه می تواند شروع
زلزله بزرگ بعدی در سان آندریاس را تسریع کند  .ضمنا از آنجا
که میزان لغزش گسل با گذشت زمان بین زلزلهها افزایش مییابد،
میتواند منجر به زلزلههای مکرر اما کوچکتر نیز شود.
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یادداشت

باتکلیفی در برخی دستگاهها؛
به انتصابات شتاب دهید

گروه سیاسی :دوشنبه شب گذشته سید ابراهیم رئیسی
در قاب رسانه ملی حاضر شد و با مردم به گفتوگو
پرداخت .وی گفت نان و اقتصاد را به مذاکرات گره
نمیزند و بر رفع مشکات و بهبود معیشت تاکید کرد.
رئیس جمهور در این گفتوگو تایید کرد کار میدانی
پشت میز انجام نمیشود و به صراحت گفت پروژههای
ناتمامی در استانها وجود دارند که با یک اقدام کوچک
انجام میشود.
بدون نیروی اجرایی مناسب پیروزی بعید است
همه این نکاتی که رئیسی بر آنها تکیه کرده است در
صورت محقق شدن عملی و عینی اتفاقات خوبی هستند
که میتواند طیفهای مختلفی از مردم را راضی کند و
سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسامی ایران را تقویت
کند .اما بدون شک بااترین مقام اجرایی کشور حتی اگر
اراده واقعی برای حل مشکات کشور داشته باشد بدون
در اختیار داشتن نیروی کافی و مومن به تئوری سیاسی
و اقتصادی وی کاری از پیش نخواهد برد .به عنوان مثال
اگر رئیس جمهور بخواهد مشکات معیشتی را حل کند
و موتور اقتصاد را روشن کند و برای این کار مشاورانی هم
در اختیار گرفته باشد اما کارگزاران این اراده در اختیار
نباشد و یا افرادی در راس امور باشند که اعتقاد ،اعتماد
و باوری به سیاستهایش نداشته باشند بعید است که
اهداف چنین رئیس جمهوری محقق شود.
پاسخی برای سوال کدام صندلیها خالیست؟
در حال حاضر نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور
و بسیاری از ارگانهای دولتی به لحاظ انتصابات دچار
تغییرات سیاسی شدهاند و مدیریت این نهادها همسو
با نگاه دولتی شده است .اما در بخش اجرای سیاستها
انتصابات کافی نیست و بهعبارتی صندلیهای خالی
وجود دارند .به عنوان مثال علیرغم آغاز سال تخصیلی
هنوز وزیر آموزش و پرورش معرفی نشده و در وزارت
کشور هنوز احکام انتصابات بسیاری از استانداران صادر
نشده است و افرادی هم که قرار است ابقا بشوند تعیین و
تکلیف نشدهاند تا افراد سرکار با کیفیت بهتری کار کنند.
این در شرایطی است که بسیاری از سفرهای استانی
رئیس جمهور با وعدههایی همراه است که پیگیری
این قولها و مسئولیت آن در استانها برعهده شخص
استاندار است.
در بخشهای اجرایی اقتصادی انتصابات کم است!
باز از اطاعات گزارش میتوان اینگونه استنباط کرد که
در بخشهای اجرایی مربوط به وزارتخانههای اقتصادی
کمترین تغییرات در انتصابات رخ داده است( .البته وزارت
تعاون ،کار و رفاه را شاید بتوان به شکل نسبی استثنا
کرد).این در حالی است که تغییر پیدا نکردن پستهای
دولتی و انتصابات در بخشهای اجرایی وزارتخانههای
اقتصادی حداقل ضررش این است که هرچه سیستم
فکری دولت بخواهد سیاستگذاری کند در اجرا با خلل
مواجه میشود و سیاستگذاریها میتواند با کندی اجرا
یا اجرای معیوب مواجه شوند.
لزوم شتاب دادن به انتصابات
رئیس جمهور بهدرستی اشاره کرده است که در بعضی
استانها طرحهای ناتمامی هستند که با یک کار کوچک
به اتمام میرسد .اما موضوع این است که وقتی دریک
سیستم مدیران خودشان را مستاجر در حال تخلیه
منزل میبینند دیگر کارایی ازم را ندارند .بسیاری از
مدیران اقتصادی دولت بهجا مانده از گذشته یا به مدل
اقتصادی اداره دولت سیزدهم و تئوریهای آن باور ندارند
و یا اینکه خودشان را باتکلیف میدانند حتی اگر افراد
شایستهای باشند .در چنین شرایطی ازم است دولت در
وهله اول نسبت به انتصابات این پستهای خالی شتاب
بیشتری به خرج دهد و تا هرکه باید از دولت خداحافظی
کند زودتر خارج شود و افراد شایستهای که ازم است
ابقا شوند نیز تعیین و تکلیف شوند تا برای ادامه خدمت
نفسی تازه کنند و با انگیزه به فعالیت بپردازند.
چند پیشنهاد به دولت برای صندلیهای خالی
عاوه بر این موارد در وزارت کار هم ازم است دولت
هرچه سریعتر نسبت به تعیین و تکلیف مجموعه بزرگ
اقتصادی شستا اقدام موثری صورت دهد و مدیران این
مجموعه آینده وضعیت کاریشان مشخص شود .دولت
همچنین برای ارتباط بهتر با مردم ازم است در بخش
اطاعرسانی خود احکام انتصابات و تعیین سخنگوی
دولت را در دستور کار قرار دهد .در پایان تذکر این نکته
ازم است که هر پست و منصب مدیریتی ارشد که در
دولت خالی مانده است یا افراد ناایق در راس آنها حضور
دارند میتواند یک مجموعه و سلسلهای از ارکان آن
مجموعه را از کار بیندازد/.محمد فیروزی

خبر
رئیس سازمان توسعه تجارت:

مشکات داخلی بیش تر
صادرکنندگان را گرفتار کرد

پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت
گفت :در شروع به کار دولت وزیر صمت آئین نامهای با کمک
صادرکنندگان تنظیم کردند که طی آن چالشها و موانع
سالهای اخیر تولیدکنندگان بر طرف شد .صادر کنندگان ما
عاوه بر مشکات با تحریم هم مواجه بودند اما مشکات داخلی
بیش از مشکات خارجی آنها را تحت فشار قرار میداد.او بیان
کرد :امروز رئیس جمهور موضوع پیگیری مشکات صادرکنندکان
را مطرح و دستور پیگیری دادند .ممنوعیتها و عوارض گذاشتن
در محصوات صادراتی در سالهای گذشته طبق روال قانونی
پیش نرفته است .باید پیشنهاد ممنوعیت را به شورای اقتصاد
ارائه کنند و بعد تصویب توسط این شورا به مرحله اجرا میرسید.

۲

نشست فعاان حوزه صادرات با رئیس جمهور

رئیسی :اجازه ندهیم جریان تجارت با حضور افراد
غیرتاجر و سوداگر آسیب ببیند
آیت اه سید ابراهیم رئیسی در نشست
تخصصی با فعاان حوزه صادرات با
بیان اینکه برگزاری این جلسه در روز
صادرات پیام حمایت از صادرات و فعاان
اقتصادی دارد ،اظهار کرد :این امر نمادین
نیست و باید آثاری داشته باشد و فعاان
اقتصادی آن آثار را احساس کنند .اگر
عمری باقی بود در سال آینده مشخص
میشود که چه گام هایی برداشته شده
است.
وی افزود :سهم ما در صادرات و اقتصاد
منطقه و جهان به عنوان کشوری دارای
ظرفیت ،تولیدات متنوع و بازار وسیع این
چیزی که اان وجود دارد ،نیست.
رئیسی با تاکید بر توسعه دیپلماسی
اقتصادی با کشورهای همسایه ،گفت :در
وزارت خارجه این امر باید به جد پیگیری
شود و در مجموعه فعاان اقتصادی هم
باید همکاریها بیشتر شود .حضور ایران
در معاهده شانگهای هم در این زمینه
تاثیرگذار خواهد بود.
رییس جمهوری با اشاره به گایههای
فعاان اقتصادی از بیثباتی در مقرارت
تصریح کرد :مقررات باید کام ً
ا ثابت

و پایدار باشند ،به طوری که فعاان
اقتصادی احساس کنند این مقررات
پشتیبان وی است و برای او آینده
قابل پیش بینی باشد تا هم برای
تولیدکنندگان و هم تجار و مصرفکننده
یک ثبات و آرامشی ایجاد شود.
وی افزود :باید ارتباطات اقتصادی با
کشورهای همسایه ،منطقه و جهان
را بیشتر کنیم و اقدام به موقع فعاان
اقتصادی بازار را بهتر خواهد کرد و
کیفیت کااها بااتر میرود.
رئیسی تأکید کرد :ما باید با خامفروشی
مقابله کنیم و صنایع تولیدی را ارتقاء
دهیم .ما با خامفروشی فاصله گرفتیم
و این امر هدف کار کشور نیست .فعال
شدن صنایع تبدیلی و پاییندستی
پتروشیمی میتواند ما را از خامفروشی
دورتر کند.
وی ادامه داد :باید به دایل عدیده از
خامفروشی فاصله بگیریم که به نفع
کشور نیست بلکه به ضرر آن است.
همچنین باید در توسعه حملونقل
تسهیات را ایجاد کنیم تا صادرات بهبود
یابد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه
زیرساختهای حملونقل حتماً باید
تکمیل شود ،اظهار کرد :در کنار این
امور ارز صادراتی هم باید بازگردد اما
اینکه صادرکننده در این زمینه متهم
شود را تلقی درستی نمیدانم .باید با
آنان صحبت شود تا ببینیم مشکاتشان
کجاست اما پیگیری هم باید وجود
داشته باشد ولی نه اینکه سبب شود به
سهولت این صادرکنندگان متهم تلقی
شوند بلکه باید ببینیم مشکل چیست تا
آن را حل کنیم .آن کسانی که پایبند به
مقررات نباشد البته حسابشان جدا است.
رئیسی گفت :باید حتماً در صادرات
دستورالعملهایی که مانع ایجاد میکند
مورد بازنگری قرار گیرد .توسعه صادرات
غیرنفتی حتماً به نفع کشور است.
همچنین باید بگوییم ما به تجارت اعتماد
داریم اما خود تاجران هم اجازه ندهند
که این حرفه با صدور کارت بازرگانی به
دست کسانی که هیچ نسبتی با تجارت و
بازرگانی ندارند ،دچار آسیب شود.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد جریان
تجارت با حضور افراد غیرتاجر و سوداگر

آسیب ببیند ،اظهار کرد :صادرات دارو
در آنچه که توانمندی باایی در آن پیدا
کردهایم باید به توسعه آن اقدام کنیم؛
البته در هر محصولی از کشاورزی تا دارو
ابتدا باید نیاز کشور در نظر گرفته شود
و بعد از آن به سمت صادرات حرکت
کنیم.
رئیسجمهوری با اشاره به اینکه باید
سازوکارها و بخشهای مختلف مرتبط
با صادرات فعال شوند ،گفت :در مورد
تشکیل وزارت صادرات پیشنهاداتی در
این جلسه مطرح شد اما نباید گرفتار
صادرات و تغییرات ساختاری شویم
که وقت ما را میگیرد ،بلکه باید دنبال
اصاح امور برویم که امر صادرات و
اقتصاد به طور کلی فعال شود و پیش
رود.وی با یادآوری دستور رهبری در
مورد حوزه لوازم خانگی اظهار کرد :با
این دستور ما میتوانیم گامهای بلندی
در زمینه تولید برداریم که هم در آن
مراقبت کنیم که قیمتها باا نرود و
هم کیفیت کااها بااتر رود تا بتوانیم با
کااهای شرکتهای بزرگ شناختهشده
رقابت کنیم.

تبعات طرح اقتصادی دولت رئیسی برای حذف ارز  4200تومانی:

تورم سنگین و افزایش نرخ دار
گروه اقتصادی :وزیر اقتصاد با اعام
اینکه مدتهاست موضوع حذف ارز
 ۴2۰۰تومانی مطرح است ،اما اجرایی
نمیشود و این روند باید تغییر کند ،از
بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری
به جای ارز  ۴2۰۰تومانی به مردم در
ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی
و دارایی در خصوص نظر دولت مبنی بر
ارائهی کارت اعتباری خرید به جای
ارز  ۴2۰۰تومانی ،اظهار داشت:ستاد
اقتصادی دولت حتماً با اصاح رویههایی
که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد
و منافع آن به مصرفکنندگان نهایی
و مردم نمیرسد و بیشتر در زنجیره
مزیتهای رانتی برای کسانی که به
آن دسترسی دارند ایجاد میکند حتماً
موافق هست و البته این پیشنهاد که
شما مطرح فرمودید جزو پیشنهادات
مطروحه در ستاد اقتصادیست ،امیدوارم
بعد از اینکه تصمیمگیری قطعی در
مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با
کارآمدترین روش ممکن حمایت از
مردم و مصرفکنندگان را انجام دهیم.
این در حالی است که رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس با اشاره به طرح
تخصیص مابهالتفاوت ارز ۴2۰۰تومانی
و آزاد بهصورت کارت اعتباری به
مصرفکننده گفت :ارز ۴2۰۰تومانی
حذف نمیشود،بلکه موضوع بحث این
است که ثمره آن باید به مصرفکننده
تخصیص یابد.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود :در
مشاهدات میدانی متوجه شدیم
قیمتی که مصرفکننده برای کااهای
با ارز ترجیحی میپردازد با آنچه برای

واردات آنها پرداخت شده است ،تفاوت
بسیاری دارد .در پایان دولت دوازدهم
نیز نظارتها رها شد و این تفاوت به اوج
خود رسید و کااهایی که قرار بود با ارز
ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار
داده شود ،گران به دست آنها میرسید
و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد
در اقتصاد شد ،در نتیجه سال گذشته
برای بودجه  ۱۴۰۰به دولت پیشنهاد
کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر
توزیع این ارز ایجاد کند ،یا مابهالتفاوت
قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد بهصورت
کارت اعتباری در اختیار مصرفکننده
قرار بگیرد.
آیا حذف ارز  4200تومانی تبعات
تورمی در پی دارد؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل
اقتصادی در گفتگویی با اشاره به اینکه
اختصاص ارز  ۴2۰۰تومانی ،از همان
ابتدا برای واردات کااهای اساسی و
دارو ،اشتباه بود ،گفت :از همان بدو به
کارگیری چنین سیاستی در سالهای
گذشته کارشناسان اقتصادی و اساتید
دانشگاه از جمله خود بنده نسبت به
تبعات و عواقب جبران ناپذیر اجرای
چنین سیاستی هشدارهای ازم را
دادیم ،اما متاسفانه در آن برهه گوش
شنوایی برای شنیدن این سخنان
وجود نداشت در اجرای این سیاست
نیز مشاهده کردیم که خود مقاماتی
که چنین طرحی را به مرحله اجرا در
آوردند از اجرای ناقص آن انتقاد کردند.
وی افزود :واقعیت این است که سیاست
ارز  ۴2۰۰تومانی به هیچ عنوان آن
اهدافی که برایش تعیین شده بود،
محقّق نشد ،اما حال اینکه بخواهیم دار

رییس مجلس شورای اسامی محمد باقر قالیباف که
به منظور دیدار با آیات عظام ،علما و مراجع تقلید به
شهر مقدس قم سفر کرده است ،با آیت اه العظمی
حسین نوری همدانی دیدار و گفت و گو کرد.
قالیباف در این دیدار ضمن تبریک هفته وحدت ،میاد
نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با بیان اینکه تا
پیش از این سالی دو بار خدمت جنابعالی می رسیدیم
که شیوع کرونا مانع آن شد و امروز توانستیم توفیق
پیدا کنیم ،گفت :مجلس یازدهم شورای اسامی از
ترکیب خوبی شامل نیروهای جوان ،انقابی ،خاق،
تحصیلکرده و با رویکردهای دانش بنیانی و کارآفرینی
در بخش های مختلف و جمعی از افراد با تجربه در
سطوح مختلف مانند کسانی که سابقه وزارت ،مدیریت
اجرایی ،استانداری و فرمانداری دارند تشکیل شده و این
مجلس به لحاظ خاقیت و تجربه کاری جزء مجالسی
است که نمایندگان با ترکیب خوبی کنار یکدیگر فعالیت
می کنند.
رئیس مجلس شورای اسامی در ادامه با بیان اینکه
مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته همواره در
برخی موضوعات اساسی اتفاق نظر دارد ،اظهار داشت:
البته کار کارشناسی و مباحثه مختلف درباره موضوعات
انجام می شود که در نهایت اجماع نظر میان نمایندگان
وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به حوزه نظارتی ستادی و میدانی
و ارتباط با مردم به عنوان یکی از اولویت های مجلس

 ۴2۰۰تومانی را برای واردات کااهای
اساسی و استراتژیک مردم حذف کنیم،
این موضوع تبعات تورمی سنگینی را به
همراه خود خواهد داشت.
شقاقی اضافه کرد :در شرایطی که وضع
اقتصادی بسیار متاطم است نباید چنین
اقدامی را مرتکب شد ،زیرا در زمانی که با
تورم حداقل  ۴۰درصدی در سال ۱۴۰۰
روبرو بودهایم و از طرف دیگر مذاکرات
مربوط به برجام و مسئله هستهای نیز
نیمه کار مانده و چشمانداز روشنی برای
آن وجود ندارد ،احتمال افزایش نرخ دار
وجود دارد ،زیرا که انتظارات تورمی نیز
نه تنها با کاهش روبرو نمیشود ،بلکه
بیشتر نیز خواهد شد.این استاد دانشگاه
اظهار داشت :در چنین شرایطی باید
برای اجرای اصاحات اقتصادی محتاط
بود ،زیرا هرگونه خطای سیاستگذاری
میتواند ،عواقب جبران ناپدیری را به
دنبال داشته باشد و موجبات یک موج
تورمی شدید را پدید آورد ،بنابراین برای
انجام چنین جراحیهای اقتصادی باید
در شرایط ثبات اقتصادی اقدام کرد ،به
بیان دیگر اجرای اصاحات ساختاری
نیاز به آرامش دارد ،برای مثال کسی
که نیاز به عمل جراحی دارد ،باید بدن
او و جسمش در شرایط ثابت و استیبل
باشد ،اگر کسی در کما باشد و شرایط
اورژانسی داشته باشد ،نمیتوان او را
عمل کرد ،این وضعیت باید در زمانی
رخ دهد که وضعیت فرد به حالت ثبات
برسد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه
خوارزمی با تاکید بر اینکه بنابراین
حذف ارز  ۴2۰۰تومانی باید در شرایط
ثبات اقتصادی انجام شود ،ادامه داد :در

زمانی که اقتصاد کشور پیشبینی ناپذیر
است و تورم بسیار شدیدی در اقتصاد
کشور وجود دارد ،ایجاد یک شوک
اقتصادی آن هم در حوزهای که سروکار
مستقیم با سفره مردم دارد ،به افزایش
قیمتها در بازار ختم خواهد شد ،زیرا
تمامی کااهایی که ارز  ۴2۰۰تومانی
دریافت میکنند ،مایحتاج ضروری
مردم را تشکیل میدهند.وی خاطر
نشان کرد :در حال حاضر برای واردات
تنها برخی از کااها اساسی ارز ۴2۰۰
تومان تخصیص مییابد ،در این رابطه
اقامی مانند روغن ،نهادههای دامی،
گندم ،جو و ،...دریافتکننده ارز دولتی
هستند ،بنابراین چنین کااهایی که به
عنوان کااهای عمومی مردم محسوب
میشوند ،نباید شوکی به آنها وارد شود،
زیرا ممکن است سبد معیشتی مردم را
با افزایش بیشتری روبرو سازد.شقاقی
همچنین اذعان داشت :اینکه برخی از
نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند،
تا با حذف ارز  ۴2۰۰تومانی ،منابع
حاصل از این اقدام را در قالب کارت
اعتباری خرید ،در اختیار دهکهای
پایین درآمدی قرار دهند ،به اعتقاد بنده
در حال حاضر چنین طرحی اجرایی
نیست ،زیرا این کار نیاز به زیر ساخت
مناسب و بانکهای اطاعاتی دقیق و
به روز دارد که در حال حاضر چینی
چیزی مهیا نیست ،همچنین این کار
نیاز به نظارت سیستمی و هوشمند دارد
که متاسفانه چنین ابرازی نیز در دست
دولت نیست ،زیرا اگر نظارت قوی وجود
داشت ،امروز قیمت کااهای اساسی و
مایحتاج ضروری مردم ،هر روز با افزایش
قیمت روبرو نمیشد.

قالیباف:

دست داان ارز دولتی را کوتاه می کنیم
نسبت به قانونگذاری ،اظهار داشت :تاش داریم
خواسته های مردم را در دستگاه هـــای دولتی و
حاکمیتی نمایندگی کنیم و تا کنون مسیر خوبی را طی
کرده ایم البته سازماندهی چند ماهه ابتدایی مجلس در
بخش هایی باعث ُکندی کار شد ولی توانستیم با
استفاده از رهنمودهای رهبری در دو نوبت دیدار
ویدئوکنفرانسی با نمایندگان ،اولویت خود را اقتصاد و
معیشت و توجه به مسائل فرهنگی قرار دهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به تصویب قانونی برای رفع
موانع اشتغال در دو هفته گذشته ،عنوان کرد :این
قانونگذاری اتفاقی بزرگ در مسیر روند اخذ مجوزها بود
چرا که تا پیش از این مردم باید با حضور در اداره های
مختلف و گذشت چند سال به دنبال دریافت مجوز برای
ایجاد یک شغل بودند که مشخص نبود چه زمانی به
نتیجه می رسند .لذا از طرفی مردم را به سرمایه گذاری
دعوت می کردیم ولی از سوی دیگر سختی اعطای
مجوز ،کارآفرینان را از ادامه کار باز می داشت.رئیس قوه
مقننه در ادامه با بیان اینکه اکنون با تصویب این قانون،
اداره های دولتی و مسئوان باید دنبال مردم راه بیفتند،
ابراز داشت :بر اساس این قانونی گروهی برای آغاز کار
خود صرفا اطاعات را وارد سامانه کرده و کار خود را آغاز

می کنند و گروه دیگر که قصد دارند مشاغلی در حوزه
های امنیتی ،بهداشت و سامت و محیط زیستی ایجاد
کرده و نیازمند کسب تأیید از بخش دولتی هستند طی
یک فرصت زمانی جهت دریافت تأیید ،کار خود را آغاز
می کنند؛ لذا این قانون تحول عظیمی در حوزه اشتغال
و معیشت ایجاد می کند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مجلس
یازدهم در حوزه مسکن ،بیان کرد :مجلس با  ۸ماه تاش
توانست قانون تولید مسکن را به تصویب برساند که در
این مسیر از تجربیات گذشته و تجربیات مثبت مسکن
مهر استفاده ،نقاط ضعف مسکن مهر را نیز شناسایی،
مردم را مبنا قرار داده و دخالت دولت را به حداقل
رسانده و به جای نقش اجرایی به آنها نقش تسهیل
گر دادیم.قالیباف بر همین اساس تصریح کرد :با اجرای
این قانون ،دست انبوه سازان برای تولید مسکن باز شده
تا موضوع ساخت مسکن حل شود که در همین راستا
در  2۴ساعت گذشته سامانه ای برای تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان مسکن راه اندازی شد.رئیس مجلس
شورای اسامی همچنین با اشاره به اهتمام مجلس به
اصاح ساختار بودجه ،تأکید کرد :در جریان این اقدام
توجه به مناطق محروم و تمرکززدایی از تصمیمات

خبر
وزیر بهداشت خبر داد؛

تزریق  76میلیون دُ ز واکسن
در کشور

بهرام عیناللهی در حاشیـــه افتتـــاح بیمارستان
 272تختخوابی امام حسین (ع) تربت حیدریه در جمع
خبرنگاران با اشاره به تاش بیوقفه کادر درمان در مقابله
با ویروس کرونا ،اظهار کرد :پس از پیروزی انقاب تا
امروز به پیشرفتهای چشمگیری در حوزه سامت
دست یافتیم که سبب شده بیماران بسیاری از کشورها
برای درمان به کشور ما بیایند.وی ،فوت  ۱2۳هزار نفر
از هموطنان بر اثر ابتاء به کرونا را یک فاجعه انسانی
در کشور توصیف کرد و ادامه داد :در طول هشت سال
دفاع مقدس حدود  2۳۰هزار شهید تقدیم شدند
اما کرونا در طول یک سال و نیم ۱2۳ ،هزار خانواده
را داغدار کرد.عیناللهی با بیان اینکه  ۶7میلیون نفر
باای  ۱2سال در کشور شرایط دریافت واکسن را
دارند ،خاطرنشان کرد :تاکنون  ۵۰میلیون نفر واکسن
کرونا را دریافت کردند که با تزریق  ۴میلیون نفر دیگر،
میزان واکسیناسیون جمعیت واجد شرایط به  ۸۰درصد
میرسد.وی افزود :واکسیناسیون راه پیشگیری از بیماری
است اما کرونا را به طور کامل از بین نمیبرد و تنها
سیستم دفاعی بدن را تقویت میکند ،باید عادت کنیم
که با این ویروس زندگی کنیم.وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون  2۶میلیون نفر
ُدز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند ،گفت :متأسفانه
بسیاری از فوت شدگان ناشی از کرونا به دلیل شرکت
در تجمعات و تردد بدون ماسک جان خود را از دست
دادهاند.وی با اشاره به اینکه واکسن به میزان ازم
در کشور وجود دارد ،تأکید کرد :در حال حاضر ۱2۰
میلیون ُدز واکسن کرونا وارد شده است که از این تعداد،
 7۶میلیون ُدز تزریق شده و میزان واردات در هفته جاری
به  ۱۶۰میلیون ُدز خواهد رسید.عیناللهی بیان کرد :در
تولید داخلی واکسن کرونا پیشرفت خوبی داشتیم که
هماکنون پنج مرکز تولید واکسن در کشور فعال هستند
که آینده نیاز واکسن کشور را تضمین خواهند کرد.وی به
وجود  2۰۰بیمارستان ناتمام در کشور اشاره و اظهار کرد:
تکمیل و تجهیز خانههای بهداشت در استانها اولویت
وزارت بهداشت در این موضوع است که در این جهت
تاش میکنیم.
میرتاج الدینی:

محرمانه بودن اموال مسووان
در دستور مجلس نیست

نائب ریس فراکسیون نیروهای انقاب مجلس شورای
اسامی اظهار کرد :شفافیت یک اصل پذیرفته شده در میان
نمایندگان مجلس و به عنوان مبنای کار آن هاست؛ لذا موضوع
محرمانه بودن اموال مسئوان در واقع یک شیطنت رسانه ای
است که توسط مخالفان مجلس صورت گرفت .اساسا در
حقیقت مصوبه محرمانه بودن اموال مسوان در هیچ یک از
دستورالعمل -و کمیسیونهای مجلس وجود ندارد.محمدرضا
میرتاج الدینی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت طرح
شفافیت آرا گفت :این طرح در کمیسیون آییننامه داخلی
مجلس تصویب شده اما فرایند قانونگذاری آن دارای مراحلی
است که باید طی شود .اکنون نیز این طرح در نوبت دستور
صحن قرار دارد و در هفتههای آتی میتواند با  ۵۰امضاء در
اولویت قرار بگیرد.نماینده تبریز در پایان گفت :مبنای مجلس
بر این است که این طرح آشکار باشد یعنی رای موافق،
مخالف و ممتنع افراد مشخص شود .همچنین مذاکرات
کمیسیون ها باید بافاصله منتشر شوند؛ لذا در کل این طرح
بهتر از طرح قبلی است.
مرکزی ،توجه به نقاط دوردست ،روستاها و حاشیه
های شهرها که بیش از  2هزار نقطه هستند به طور
مستقیم در بودجه پیش بینی شد همچنین موضوع آب
و جاده روستایی که تبدیل به معضلی شده بود مد نظر
قرار گرفت.وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس
به پیوست عدالت و شفاف سازی ،عنوان کرد :در بخش
نظارتی سرکشی های منظمی از سوی رئیس مجلس،
هیأت رئیسه و نمایندگان انجام می شود و روزهای سه
شنبه هر هفته را به نظارت اختصاص داده ایم تا بتوانیم
گزارش دستگاه ها را دریافت کرده و بر عملکرد سازمان
هایی که خارج از برنامه عمل می کنند نظارت کنیم.
قالیباف با اشاره به موضوعات فرهنگی نیز بیان کرد:
توجه به اعتبارات آموزشی اعم از دانشگاه ها و حوزه
ها و فرهنگ عمومی و دینی در بودجه  ۱۴۰۰با افزایش
 2.۵برابری نسبت به قبل یکی از اقدامات مجلس بود که
البته به خاطر حجم نقدینگی ممکن است این افزایش
رقم باز هم اثرگذاری چندانی نداشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسامی در پایان با بیان اینکه
کنترل افزایش نقدینگی ،کسری بودجه و بورس از اولویت
های همکاری ما با دولت جدید برای کنترل قیمت ها و
کاهش قیمت کااهای اساسی است ،خاطرنشان کرد :با
اطمینان عرض می کنم دست داانی که از ارز دولتی
که برای رفاه مردم در کااهای اساسی قرار داده شده
استفاده می کنند را کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی
برای قشر محروم جامعه بیفتد.

اجتماعی

۳
گزارش
زخم زبالهگردی بر تن شهر

موضوع پسماند امروزه به یکی از بزرگترین چالشهای
زیستمحیطی در دنیا بهویژه در شهرها تبدیل شده است.
ایران نیز سالها است که با این چالش بزرگ دست و پنجه
نرم میکند .هرچند راهکارهای متعددی برای مدیریت
صحیح و اصولی پسماندها از جمله بازیافت در دنیا ارایه
شده اما تنها درصد بسیار ناچیزی از پسماندهای کشور
وارد چرخه بازیافت میشوند .علت این مساله چیست و چه
باید کرد؟ به  ۱۰نکته در این زمینه اشاره شده است *:وقتی
از پسماند صحبت میشود اولین چیزی که به ذهن خطور
میکند پسماندهای عادی و شهری است اما در کنار آن ما
با پسماندهای خطرناکتر مواجه هستیم .شاید پسماند کروم،
هالوژنی و پسماند فلزات سنگین مقدارشان کم باشد اما خطر
آنها به مراتب بیشتر از پسماندهای عادی است .از این رو
نباید پسماندها را به زبالههای شهری محدود کرد بلکه باید
فراتر از آن دیده شوند *.براساس اطاعات سازمان حفاظت
محیط زیست ،روزانه  ۵۸هزار تن پسماند عادی یعنی ساانه
حدود  2۰میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید میشود
این در حالیست که  ۳2میلیون تن پسماند صنعتی در سال
در کشور داریم که  ۸میلیون تن آن خیلی خطرناک و ویژه
است و نباید سهم  ۱7۰میلیون تنی پسماندهای کشاورزی
همچنین پسماندهای پزشکی و سموم را فراموش کرد .بر
این اساس موضوع پسماند به موضوع حساسی تبدیل شده
است *.موضوع مدیریت پسماند در کل دنیا یک موضوع
جدید است .کنواسیون بینالمللی در زمینه مدیریت پسماند
از سال ۱۹7۰به بعد مصوب شده است یعنی در سطح دنیا ۵۰
سال است که در این زمینه فعالیت میشود *.قانون مدیریت
پسماندها که در سال  ۱۳۸۳در کشور به تصویب رسید ،فرایند
و مراحل مدیریت پسماندها را تعریف و مشخص کرده است.
براساس این قانون مدیریت اجرایی پسماندها در حریم شهرها
برعهده شهرداریها است که باید به همین منظور طرح جامع
و منسجمی را برای مدیریت پسماند تدوین کنند همچنین
ضروری است که شهرداریها زیرساختهای ازم جهت
اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند را فراهم کنند*.
زمانیکه زیرساختهای ازم جهت اجرای طرحهای جامع
مدیریت پسماند فراهم نباشد و پسماندها بهصورت تفکیک
نشده وارد مخازن زباله در سطح شهر شوند ،زمینه برای
فعالیتهایی چون جمعآوری غیراصولی پسماند که بهاصطاح
به آن زبالهگردی میگویند ،ایجاد میشود .اکنون حدود ۵۵
هزار مخزن زباله در سطح شهر تهران وجود دارد اما زبالهها
بهصورت تفکیک نشده در آنها رها میشوند *.زبالهگردی
پدیدهای است که طی سالهای اخیر بیش از پیش در
سطح کانشهرها بهویژه تهران دیده میشود به عقیده برخی
کارشناسان پدیده زبالهگردی تنها یک معضل زیستمحیطی
نیست و ریشه در معضات اجتماعی بهخصوص فقر قرار دارد
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که درصد بسیار کمی
از افرادی که به جمعآوری زباله میپردازند افراد مضطر و
فقیری هستند که از روی ناچاری این اقدام را انجام دهند.
این کارشناسان بر این باورند که بخش زیادی از این افراد
بهنوعی در قالب شرکتها و پیمانکارانی که در این حوزه
فعال هستند ،فعالیت میکنند بنابراین ضروری است که
زیرساختها جهت مدیریت صحیح و اصولی پسماندها فراهم
و تاش شود موضوع تفکیک پسماند از مبدا به شهروندان
آموزش داده شود تا کمتر شاهد این نوع فعالیتها و معضات
در سطح شهرها باشیم *.زبالهگردی جایگزین غیراصولی و
غیرمجاز بخشی از مراحل مدیریت پسماند یعنی تفکیک از
مبدا شده است؛ مرحلهای بسیار مهم که میتوان با رعایت و
اجرای اصولی آن و با تفکیک زبالههای تر و خشک همچنین
پسماندهای شیشهای ،پاستیکی ،فلزی و  ...در مبدا ،زمینه
را برای بازگرداندن این پسماندها به چرخه بازیافت و استفاده
مجدد فراهم کرد ،همانطور که در بسیاری از کشورها با تعبیه
چند نوع مخازن زباله جداگانه و با آموزش شهروندان و ایجاد
انگیزه موفق شدهاند زمینه را برای تفکیک از مبدا فراهم
کنند .ایجاد انگیزه در بین مردم برای تفکیک زباله راههای
مختلفی دارد .در بسیاری از کشورها به افرادی که تفکیک
از مبدا را جدی میگیرند ،خدمات ارزانتر ،مالیات و عوارض
کمتر و جوایز نقدی و غیرنقدی تعلق میگیرد *.کارشناسان
محیط زیست از جمله محمد حسین بازگیر میگویند که
هرچند اقدامات خوب و مستمری طی سالهای اخیر در
زمینه مدیریت پسماند انجام شده است و نسبت به سالهای
گذشته پیشرفتهای خوبی در تمامی مراحل مدیریت پسماند
داشتهایم اما هنوز با استقرار مدیریت اصولی و مطلوب فاصله
داریم و ازم است قوانین ،دستورالعملها ،آییننامهها و
شیوهنامهها در حوزه مدیریت پسماند اصاح شوند .فاطمه برنا
نیز معتقد است که عدم تامین منابع مالی و تخصیص اعتبار
اندک به پروژههای مدیریت پسماند از مهمترین موانع موجود
در راه رعایت استانداردهای زیستمحیطی است و مدیریت
ضعیف به علت نبود تخصص کافی سبب شده است تا توان
مدیریت پسماند کاهش یابد *.شهرداریها باید رسیدن به
مدیریت مطلوب پسماندها را در دستور کار خود قرار دهند.
بهنظر میرسد شهرداری تهران هم از ظرفیتها و هم از
امکانات ازم برای تحقق این اهداف برخوردار است بنابراین
ازم است در این زمینه گام بردارد و وضعیت پسماند شهر
تهران را ساماندهی کند و با جلب مشارکت مردم و فراهم
کردن زیرساختهای ازم جهت تفکیک اصولی پسماند از
مبدا ،کمتر شاهد زبالهگردی در سطح شهر باشیم *.بهطور
قطع مدیریت پسماند با یک سازمان و مدیر ساماندهی
نمیشود بلکه باید کلیت کشور در این زمینه کار کنند و با
اولویت قرار دادن مدیریت پسماند بهعنوان یکی از مهمترین
معضات زیستمحیطی بر این مساله متمرکز شوند.
سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری وصندوق نوآوری در خصوص حمایت از
استارتآپهای این حوزه در سال گذشته تفاهمنامه امضا
کرد .با توجه به اینکه ۸۰هزار میلیارد تومان در سال گردش
مالی در بخش مدیریت مالی پسماند در کشور است بنابراین
ازم است از استارتآپها در زمینه مدیریت پسماند حمایت
بیشتری شود.موضوع پسماند چند سالی است که در کشور
بهویژه در کانشهرها به یک معضل جدی تبدیل شده است و
مقابله با این معضل نیازمند آموزش ،فرهنگسازی و همکاری
تمامی آحاد جامعه در اجرای اصولی تمامی مراحل مدیریت
پسماند از صرفهجویی در مصرف و تولید پسماند و تفکیک در
مبدا تا بازیافت و دفع نهایی آن است.
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سرپرست آموزش و پرورش خبرداد:

وعده برچیدن همه مدارس کانکسی و کپری
*بازگشایی مدارس در  2هفته آینده

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در
جمع خبرنگاران یاسوج اظهار داشت:
روزهای مهرماه ماه فصل شکوفایی علم و
خرد هست و توفیق نصیبم شد در در این
ایام پر مهر و نشاط در استان کهگیلویه و
بویراحمد حضور پیدا کنم.
علیرضا کاظمی افزود :در سفر اخیر
آیت اه ابراهیم رئیسی و هیات دولت
به استان کهگیلویه و بویراحمد مقرر شد
تمامی مدارس کپری و کانکسی جمع
شوند که در این رابطه آمار و ارقام مدارس
کانکسی در این استان بااست و برنامه
ریزی برای برچیده شدن این مدارس آغاز
شده است کاظمی تصریح کرد :تمامی

مدارس کانکسی باای  ۱۵دانش آموز
جمع آوری و در این استان کلنگ جمع
آوری این کانکس ها برای اولین بار در
کشور زده خواهد شد.سرپرست وزارت
آموزش و پرورش یکی دیگر از اهداف سفر
خود به این استان کهگیلویه و بویراحمد را
بررسی و احصا وضعیت و مشکات آموزش
و پرورش این استان برشمرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکید
کرد :زلزله سی سخت آسیب زیادی به
مدارس وارد کرد و هم اینک تعداد زیادی
از آن ها بازسازی شده است .
طی 2هفته آینده مدارس به سمت
بازگشایی پیش می روند

کاظمی پیرامون نحوه بازگشایی مدارس
عنوان کرد :بازگشایی مدارس امسال به 2
دسته تقسیم شد که مدارس با جمعیت
زیر  ۱۵نفر و کمتر که دسترسی به فضای
آموزشی نداشتند حضوری برگزار شدند
که بر اساس آخرین اطاعات  ۵۰درصد
مدارس در استان کهگیلویه و بویراحمد
حضوری بودند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکید
کرد :از اول آبان ارزیابی بازگشایی مدارس
توسط مدیران مدارس آغاز می شود.
وی افزود :ممکن است تا اواخر آبان و اوایل
آذر مدارس را بازگشایی کنیم.
سرپرست آموزش و پرورش تصریح کرد:

واکسیناسیون برای دانش آموزان  ۱2تا
 ۱۸در دست اجراست و آمار در این استان
باای  ۸۰درصد است.
وی ضمن قدردانی از روند پوشش
واکسیناسیون ادامـــه داد :در کشــور
واکسیناسیون دانش آموزان از مـــرز 7۰
درصد عبور کرده است.
کاظمی با اشاره به اینکه واکسیناسیون
تضمین سامت دانش اموزان را باا می
برد اظهار داشت  :اما بازگشایی مدارس به
واکسن گره زده نشده است.
وی ادامه داد :باید تمامی پروتکل های
بهداشتی همزمان در مدارس نیر مورد
توجه قرار گیرند.

هشدار پلیس نسبت به بلوکه شدن سرمایه کاربران رمز ارز
در صرافیهای خارجی
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلیس فتای ناجا با اشاره به سرمایه گذاری برخی از ایرانیان
در حوزه رمز ارزها اظهارکرد :تحریمهای صورت گرفته علیه
کشورمان ،متاسفانه زمینه را برای مسدودسازی سرمایه برخی
از کاربران ایرانی در صرافی های آناین خارجی فراهم کرده
است.سرهنگ علیمحمد رجبی با بیان اینکه با توجه به افزایش
و روند رو به رشد قیمت ارزهای دیجیتال شاهد فعالیت صرافان
ارز دیجیتال در فضای مجازی نیز هستیم ،گفت :این صرافی

های دیجیتال که تبلیغات فراوانی از آنها در فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی نیز دیده میشود ،اقدام به تبدیل ارز و
 ...میکنند ،اما آنچه که نگران کننده است ،احتمال از دست
رفتن سرمایه در این صرافی هاست.رییس مرکز تشخیص و
پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد :با توجه
به اعمال تحریمهای گوناگون برای کشور ایران ،لذا برخی
از صرافیهای آناین خارجی با احراز هویت کاربران ایرانی
اقدام به بلوکه کردن سرمایه کاربران و مسدود کردن حساب

های کاربری آنان و در نتیجه جلوگیری از ادامه فعالیت این
افراد کرده اند و این احتمال وجود دارد که سایر صرافیهای
آناین خارجی نیز به دنبال تحریمهای صورت گرفته و با
مسدودسازی حسابهای ایرانیان از فعالیت آنها جلوگیری
کنند.رجبی در پایان تاکید کرد :ازم است هموطنان گرامی
این نکته را در نظر داشته باشند که فعالیت در این صرافیها
می تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد و موجب از بین رفتن
سرمایه شان شود.

سکوت وزارت بهداشت درباره گرانی داروهای غیرکرونایی
اردشیر مطهری نماینده گرمسار در
مجلس شورای اسامی با اشاره به گرانی
دارو اظهار داشت :متأسفانه ما در روزهای
گذشته شاهد گرانی دارو و برخی اوقات
کمیاب بودن و در دسترس نبودن برخی
اقام دارویی بودیم.
وی افزود :این در حالی است که مقابل
برخی داروخانههای بزرگ و مرکزی
شهر به نیازمندان دارو آدرس خیابان
ناصرخسرو که بازار داروهای قاچاق و
کمیاب است را میدهند.
نماینده گرمسار در مجلس تصریح
کرد :به نظر میرسد که مافیا و داان
توانستهاند بازار دارویی کشور را در اختیار
بگیرند .این در حالی است که مسئوان
باید متوجه باشند که همه مشکل مردم
واکسن و داروهای کرونا نیست ،بلکه

مردم درگیر درمانهای مقدماتی برخی
بیماریها هستند.
مطهری خاطرنشان کرد :وعدههای
دولتمردان و وزیر بهداشت برای حذف
داان دارو باید هرچه زودتر محقق شود
و آقای عین اللهی باید پای کار آمده و
نیازهای دارویی جامعه را برطرف کنند
و نمیتوان با بازدید از چند بیمارستان و
داروخانه با باندها و داان دارویی مقابله
کرد.
وی تصریح کرد :مجموعههای امنیتی
و نظارتی باید به حوزه دارو و گرانی
دارو ورود قاطعی داشته باشند و دست
داان را کوتاه کنند؛ متأسفانه سرنوشت
بیماران به دست یک مشت انسانهایی
افتاده که فکر و ذکر آنها پول و درآمد
بیشتر است.نماینده گرمسار در مجلس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/2۰و برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰7۵۴۸مورخ
 ۱۴۰۰/۰۴/۰7هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای  /خانم رضوان نورکامی
فرزند حسن نسبت به ششدانگ .یک قطعه زمین با بنای احداثی  /به مساحت 2۹۴/۱۴
متر مربع به شماره پاک  ۳۵۶فرعی از  ۴۶اصلی واقع در قریه عربخیل بخش ۱۱
خریداری شده از آقای  /خانم یاسر و علیرضا مصیبی مالک رسمی محرز گردیده است
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق
این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست  .شناسه آگهی ۱2۰۹۸۹۴ :تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۰۸/۱۵ :رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان -
عین اله تیموری
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/2۰و برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۱۶۶2مورخ
 ۱۴۰۰/۰۶/27هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای  /خانم بهنام علی پور فرزند
ابوالحسن نسبت به ششدانگ.
یک قطعه زمین با بنای احداثی  /به مساحت  2۶۱/۸۱متر مربع به شماره پاک 2۳۰
فرعی از  ۶اصلی واقع در قریه اپرکا بخش  2خریداری شده از آقای  /خانم الهه وطنی
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه و محلی  /سراسری در شهرها منتشر و در
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .شناسه آگهی۱2۰۳۴۶۳ :
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۴۰۰/۰7/۱7 :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۰۸/۰۱ :
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان  -عین اله تیموری

اظهار داشت :وزیر بهداشت در جلسه
رأی اعتماد مجلس وعده جمعآوری
داان دارو را داده بود ،اما ما شاهد این
موضوع نیستیم .این در حالی است که

مردم از واردات و تزریق واکسن کرونا
راضی هستند که بایستی این رضایت
به حوزه داروهای غیرکرونایی هم تسری
پیدا کند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
شهرستان ساری منطقه یک
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰2۵۰۹مورخه  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴که در هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه
یک ساری تصرفات مالکانه آقای  /خانم محمد حسین خورشیدی پاجی فرزند محمد نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  ۱72/۱۵متر مربع قسمتی از پاک
 ۳۴۴۹اصلی مذکور واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .شناسه
آگهی ۱2۰۹۹۳۱ :تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۸/۱۵:
مهدی داودی – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ساری
آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 ۱۳۹۰/۹/2۰اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای ازم صادر گردیده جهت اطاع
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل – دهستان لیتکوه
-52اصلی (قریه درمه کاسفلی)
 4745فرعی شهرداری آمل در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۸۶
متر مربع که یک سهم مشاع از نه سهم عرصه موقوفه است  .توافقات حاصله فی مابین شهرداری
و آقای عطااله معتمدی و شرکاء .
لذا به موجب ماده  -۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  -۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق روزنامه محلی و
کثیراانتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  ۱۳آئین
نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد ثبتی با رای
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود
به صورت همزمان باطاع عمومی می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حدود  ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید  .شناسه آگهی
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۸/۱۵
 ۱2۰۹۹۱7:تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
فیض اله ذبیحی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک آمل
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ورود  6میلیون دُ ز واکسن کرونا
به کشور

رئیس جمعیت هال احمر گفت :بیستونهمین
محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی این جمعیت
حاوی  ۶میلیون ُدز واکسن ،بیست و نهم مهرماه در
فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل
داده شد.کریم همتی با تاکید بر اینکه واردات واکسن
همچنان ادامه دارد گفت :تاشها در وزارت بهداشت،
وزارت امورخارجه و هالاحمر با نظارت معاون اول
رئیس جمهور برای واردات واکسن به طور مستمر ادامه
دارد و نتیجه این تاشها ورود  ۶محموله به میزان
 ۳۶میلیون ُدز واکسن کرونا از نوع سینوفارم طی دو
هفته توسط جمعیت هالاحمر به کشور بوده است.وی
افزود :جمعیت هالاحمر در مجموع از اردیبهشت ماه
تاکنون ۸۸ ،میلیون و  ۳۹۰هزار ُدز واکسن به کشور وارد
کرده است.همتی با بیان اینکه به اندازه کافی واکسن
سینوفارم وارد شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد
گفت :در مهرماه حدود  ۴2میلیون ُدز واکسن سینوفارم
وارد کردیم و ظرف دو هفته آینده  ۳۰میلیون ُدز دیگر
واکسن سینوفارم وارد خواهیم کرد.وی با اعام اینکه
هالاحمر بنا به درخواست وزارت بهداشت واردات
واکسن را ادامه میدهد ،اظهار کرد :خوشبختانه تولیدات
داخلی رشد خوب و امیدوار کننده ای دارد با این حال
جمعیت هالاحمر آمادگی دارد براساس درخواست
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به میزانی که
نیاز کشور باشد واکسن وارد کند.

بخشنامه استخدام ایثارگران
در آموزش و پرورش اباغ شد

بخشنامه «استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی
ایثارگران» در آمـــوزش و پـــرورش به ادارات کل
آموزش و پرورش استانها اباغ شد.به منظور معرفی
نیروهای آموزشی به دوره مهارتی یک ساله و در راستای
اجرای تکلیف بند «د» بودجه  ،۱۴۰۰بخشنامه «استخدام
و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران» از سوی معاونت
برنامهریزی و توسعه منابع ،به ادارات کل آموزش و
پرورش استانها اباغ شد.در این بخشنامه آمده است :با
توجه به ضرورت تعیین تکلیف استخدام نیروهای واجد
شرایط ،ضرورت دارد کارگروه توسعه مدیریت شهرستان/
منطقه /ناحیه و استان از رعایت کامل قوانین و مقررات
و بخشنامههای صادره نسبت به بررسی پرونده افراد و
تکمیل نمون برگهای ارسالی اطمینان حاصل نماید.
مسؤولیت بررسی پرونده و انطباق وضعیت افراد با این
بخشنامه به طور مشخص با کارگروه مربوط و در رأس
آن مدیرکل استان خواهد بود.

تکذیب وجود نوعی انگل
در منابع آب

شرکت آب و فاضاب کشور انتشار خبری با عنوان
«وجود نوعی انگل در منابع آب آشامیدنی کشور» ،را
کذب خواند.بهگزارش پایگاه اطاعرسانی وزارت نیرو،
شرکت آب و فاضاب کشور با صدور اطاعیه ای ضمن
تکذیب خبر وجود نوعی انگل درمنابع آب آشامیدنی
اعام کرد :پس از پیگیریها مشخص شد که موضوع
پیش گفته ،تنها در یک مقالهای در دانشگاه علوم پزشکی
مشهد عنوان شده و توسط مقام های رسمی بهداشتی
استان خراسان رضوی و دیگر استانهای شمال و شمال
شرق کشور نیز تائید نشده است.همچنین در مقاله ذکر
شده به مشاهده عوامل انگلی فقط در منابع آب خام مثل
آب ورودی به سدها و آب رودخانهها اشاره شده است
و نه آب آشامیدنی که در شبکههای توزیع شهری و
روستایی است.پس از پیگیری موضوع به صورت تلفنی
از رئیس گروه آب و فاضاب مرکز سامت محیط و کار
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نامبرده نیز
موضوع را تائید نکرد و اظهار داشت صحت و سقم آن
نیاز به بررسیهای تخصصی دارد.با توجه به کنترلها و
آزمایشهای روزانهای که توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و شرکتهای آب و فاضاب در خصوص
آب آشامیدنی انجام میشود ،در صورت وجود هر گونه
آلودگی ،مورد تائید وزارت مذکور به صورت مکتوب
موضوع را به شرکتهای آب و فاضاب جهت پیگیری
اعام میکند که در مورد خبر ذکرشده تاکنون هیچ گونه
مکاتبه رسمی با شرکتهای آب و فاضاب انجام نشده
است.با توجه به توضیح باا و با عنایت به اهمیت کیفیت
آب آشامیدنی که جزو خط قرمزهای وزارت نیرو و شرکت
های آب و فاضاب است ،ضمن تکذیب خبر منتشر شده
انتظار می رود جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی
بدون منبع موثق علمی و تائید شده ای توسط مراجع
ذی صاح از انتشار اینگونه مطالب خودداری شده و قبل
از هر گونه خبر مرتبط با حوزه سامت جامعه هماهنگی
ازم با شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور انجام شود.

سازمان آگهی های
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گزارش

احداث جادههای ایمن
در استان اردبیل ،مطالبه مردم استان
از دولت

بروز تصادفات رانندگی پر تلفات در جادههای استان اردبیل بویژه
در مسیر شمالی که شهروندان مغان آن را جاده مرگ نامگذاری
کردهاند تنها با احداث جادههای استاندارد و بزرگراه مهار خواهد
شد و مردم اردبیل از دولت سیزدهم انتظار دارند توجه اساسی
به این خواسته و مطالبه آنها داشته باشد .با اینکه در سالهای
اخیر اقدامات خوبی در زمینه راهسازی در استان صورت گرفته
است ولی شاخصهای جادهای حکایت از فاصله زیاد این استان
با استانداردهای کشوری دارد و جادهها همچنان روزانه شاهد
حوادث رانندگی تقریبا پرشمار میباشد.وقوع تصادفات متعدد با
تلفات پرشمار در جادههای استان بویژه در مسیر شمالی از مدتها
پیش جزء دغدغههای شهروندان استان و مسئوان بوده است.آیت
اه سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
اردبیل پیشتر بارها در خطبههای نماز جمعه بر اصاح و بهسازی
جادههای استان تاکید کرده است.عاملی وضعیت تلفات رانندگی و
تصادفات در مسیرهای شمالی استان اردبیل را اسباب نگرانی مردم
این منطقه دانسته و گفته است :وضعیت این جادههامطلوب نبوده
و همه روزه شاهد تصادفات بسیار با تلفات جانی در این محورهای
مواصاتی هستیم ،با توجه به اهمیت این موضوع توسعه راههای
مواصاتی به خصوص شمال استان اردبیل بسیار حیاتی بوده و
باید اقدام عاجلی در راستای توسعه جادههای استان اردبیل انجام
شود.به گفته کارشناسان ،این استان در زمینه داشتن راههای
استاندارد از جمله بزرگراه از دیگر استانهای کشور عقب است
و در زمینه راههای روستایی وضعیت چندان مناسبی نداشته و
میبایست گامهای بزرگی برای اصاح امور برداشته شود .محبوب
حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه این
استان  ۵۰درصد از میانگین کشوری در توسعه بزرگراهها عقب
مانده است ،گفت :دستکم به توسعه  7۵۰کیلومتر بزرگراه نیاز
مبرم و ضروری داریم.علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین
و سرعین در مجلس شورای اسامی هم با اشاره به مشکات
جادهای استان اردبیل گفت :در سفر رئیس جمهوری به استان
اولویت های نیاز استان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و
نسبت به آن برنامهریزی خواهد شد.وی بهسازی جادههای اصلی
و فرعی در استان اردبیل را ضروری ذکر دانست و افزود :در مقایسه
با استانهای دیگر این استان از لحاظ توسعه بزرگراهی عقب مانده
است هرچند طرحهای خوبی در این باره اجرا شده ولی ضروری
است اجرای پروژهها تسریع شود.نماینده مردم مشگینشهر در
مجلس شورای اسامی هم گفت :استان اردبیل در مسیر توسعه
پایدار خود نیازمند زیرساختهای حمل و نقل ریلی ،جادهای و
هوایی است.محمود عباسزاده مشگینی به طوانی شدن اجرای
پروژه بزرگراه اردبیل – مشگینشهر و اتصال مشگین به اهر و
بزرگراه تبریز اشاره کرده و افزود :با گذشت  ۱۰سال این مسیر به
عنوان شاهرگ ارتباطی به شمال استان هنوز به صورت کامل راه
اندازی نشده است.صدیف بدری نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و
سرعین در مجلس هم در این باره گفت :یکی از خواستهها و مطالبه
اصلی مردم استان از دولت بهسازی جادهها و احداث بزرگراه است
و با اینکه اقدامات خوبی در این زمینه در دست اجراست ولی
سرعت کار باید بیشتر شده و به نتیجه برسد.وی وضعیت بیشتر
راههای روستایی استان را نامطلوب خواند و افزود :برای احداث و
بازسازی راههای روستایی اقدامات خوبی صورت نگرفته و بهسازی
این جادهها جزء مطالبات مردم از دولت است.نماینده پارسآباد،
بیله سوار و اصاندوز مغان هم گفت :بسیاری از جادههای منطقه
مغان نامطلوب بوده و اکثر تصادفات جادهای هم ناشی از تخریب
جاده،کم عرض بودن جاده و غیر استاندارد بودن آن می باشد.
عباس جهانگیرزاده افزود :تصادفات در جادههای منطقه مغان به
دلیل نبود جاده استاندارد نارضایتی شدید مردم را در پی داشته
است و اقدامات اساسی در رفع مشکل و ساخت بزرگراه در منطقه
ضروری است.ولی اسماعیلی نماینده گرمی مغان هم در این باره
گفت :راه های شهرستان گرمی نیازمند تامین اعتبار مناسب از
سوی وزارتخانه راه و شهرسازی است و انتظار میرود در سفر
رئیس جمهوری شاهد تامین اعتبار برای بهسازی جادههای این
شهرستان باشیم.وی افزود :تعیین تکلیف نهایی درباره چهار بانده
شدن راه گرمی  -بیله سوار ،تسریع در عملیات عمرانی راه ورودی
شهر گرمی و آسفالت  ۵کیلومتر چهارباند این شهر ،توجه به راه
های فرعی از جمله راه اصلی موران -گرمی و گرمی  -انگوت
نیز از دیگر مطالبه های مردم بود و باید از که باید مورد توجه
قرار گیرد.اسماعیلی تاکید کرد :برای کاهش تصادفات جادهای در
شهرستان ازم است مسیرهای اصلی به چهاربانده تبدیل شوند
.سید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز از
وضعیت نامطلوب جادههای اصلی و روستایی این شهرستان خبر
داد و بیان کرد :چند پروژه جادهسازی این شهرستان هنوز به
نتیجه نرسیده و در زمینه ایجاد تونل برای حذف گردنه خطرناک
الماس در جاده خلخال -اسالم نیز اقدامی نشده است.وی با بیان
اینکه شاخص راههای روستایی آسفالته شهرستان خلخال پایینتر
از دیگر شهرستانها است ،گفت :در حالی که افزایش امکانات
رفاهی و زیربنایی از جمله آسفالت راهها میتواند موجب ماندگاری
جمعیت در روستا و افزایش جمعیت آن شود ولی بیتوجهی به
این امر میتواند عواقب نامطلوبی از جمله مهاجرت از روستاها
بدنبال داشته باشد .به گفته وی ،راههای ارتباطی روستایی خلخال
نیازمند نگاه ویژه مسئوان است و تزریق اعتبار برای اجرای
عملیات ترمیم  ،بازسازی و آسفالت راههای خاکی است ،هنوز
شاخص بهرهمندی اهالی روستاهای خلخال از راه آسفالت ۴۵
درصد است که این میزان در مقایسه با میانگین استان اردبیل ۳۸
درصد پایینتر است .وی بیانکرد :در حال حاضر از مجموع 7۵۰
کیلومتر راه روستایی این شهرستان  ۳۰۰کیلومتر آسفالت بوده و
این در حالی است که پروژههای نیمهکاره در این زمینه وجود دارد
که عملیات اجرایی آن سالهاست که به سرانجام نرسیده است .
بر اساس آمارهای اعام شده از سوی مسئوان راهداری و حمل
و نقل جادهای استان اردبیل ،مجموع راههای روستایی استان پنج
هزار و  27کیلومتر است که از این مقدار  2هزار و  772آسفالت،
هزار و  ۳۵کیلومتر شوسه و هزار و  22۰کیلومتر نیز خاکی است
و میانگین برخورداری راههای روستایی استان از آسفالت مناسب
هم  ۵۵درصد می باشد .مناسب نبودن وضعیت راههای روستایی
در این استان باعث شده است تا میزان تصادفات رانندگی در این
جادهها نیز بیشتر باشد و به گفته فرماندهان پلیس راه استان
اردبیل  ۴2درصد تصادفات جادهای این استان در راههای فرعی و
روستایی رخ میدهد .مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان اردبیل گفت :طبق برنامهریزی های صورت گرفته قرار است
در مجموع  2۰۰کیلومتر راه روستایی در این استان در قالب طرح
ابرار یک و  2آسفالت شود که از این مقدار راه روستایی تاکنون ۴۰
کیلومتر بهسازی ، ،مرمت ،شنریزی و آسفالت شده است.کلیم اه
وثوقی با بیان اینکه زیر ساخت ها و حمل و نقل یکی از شاخص
های مهم توسعه هر جامعه است ،اظهار داشت :استان اردبیل در
مجموع  ۶هزار و  ۳7۴کیلو متر انواع راه ها مانند بزرگراه ،راه
اصلی ،فرعی و روستایی دارد که ارزش ریالی امروز آنها بیش از
 ۱۰۰هزار میلیارد ریال می باشد که سرمایه عظیم و ارزشمندی
بوده و حفاظت و نگهداری آنها بسیار مهم است.
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مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

زمین مناسب برای طرح جهش تولید مسکن در مازندران
تهیه شده است

عدم استفاده از وام دولتی و یارانهای مسکن را از جمله
شروط ثبت نام بیان کرد و گفت :ثبت نام طرح جهش
تولید مسکن یک ماه ادامه دارد.
نظری یادآور شد :امیدواریم افرادی که واجد شرایط هستند
برای ثبت نام اقدام کنند ودر تمامی شهرهای استان زمین
مناسب برای ساخت مسکن تهیه شد و مشکلی در این
زمینه وجود ندارد .بیش  7۰هزار مازنی در طرح مسکن
مهر ،بیش از شش هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن
ثبت نام کرده بودند.

مازندران-خبرنگار پیشرو :مدیرکل راه و شهرسازی
مازندران از تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح جهش
تولید مسکن در استان خبر داد.سید محمد نظری با بیان
اینکه فرایند ثبت نام برای طرح جهش تولید مسکن آغاز
شد ،افزود :قانون جهش تولید مسکن از ماه قبل اباغ شده
است.وی از افراد واجد شرایط خواست تا برای ثبت نام
در طرح جهش تولید مسکن اقدام کنند و افزود :شرایط
ثبت نام در این طرح شبیه طرح اقدام ملی است.وی پنج
سال سکونت در شهر محل تقاضا ،سرپرست خانوار بودن،

شهردار گرگان:

مشکل تله کابین گرگان را با تعامل دیگر دستگاه ها
حل می کنیم
گلستان-خبرنگار پیشرو :شهردار گرگان
گفت :تمام تاش خود را خواهیم کرد تا
پروژه های تله کابین و شهربازی گرگان که
خواسته مردم است ،محقق شود.
محمدرضا سبطی ،در آیین معارفه خود،
اظهارکرد :نظم اداری و شهری بسیار مهم
است و همه چیز در همین دو اصل خاصه
می شود.شهردار گرگان افزود :اولین اتفاق
در شهر در نظامات اداری ،مانع زدایی است
و باید در زمینه صدور پروانه و مانند تسریع
صورت گیرد.وی با تاکید بر شفافیت،
نوآوری و تحول اداری ،ادامه داد :باید
جلوی هزینه های بی مورد و اسراف گرفته
شود.سبطی گفت :شرایط سخت اقتصادی
کشور ،شهرداری ها را هم دچار مشکل
کرده و باید برای هزینه کرد درآمدهای
شهرداری پاسخگو باشیم.

شهردار گرگان اضافه کرد :باید تعریف
پروژه ها درست باشد زیرا درآمدزایی به
سختی انجام شده و اگر مکان سنجی
پروژه ای درست نباشد ،پول بیت المال

اتاف می شود.
طبق گفته سبطی پروژه ها باید کارشناسانه
بوده و برای آینده شهر مفید باشد.وی
عنوان کرد :تمام تاش خود را خواهیم

کرد تا پروژه های تله کابین و شهربازی
که خواسته مردم است ،محقق شود.سبطی
اظهار کرد :باید با تعامل با دیگر دستگاه ها
مشکل تله کابین را حل کنیم.
وی با بیان اینکه باید در حوزه مالی دقت
بیشتری داشته باشیم ،ادامه داد :ما وقتی
برای تلف کردن نداریم و تمام ثانیه ها
دارای ارزش است و باید هر روز کارنامه و
پیشرفته قابل توجهی داشته باشیم.
سبطی بیان کرد :رمز موفقیت شهرداری
در تعامل با شهروندان است و کمبود
پرونده های حقوقی ماک نمره دادن
به شهرداری است لذا باید تاش کنیم
تا اعتماد شهروندان را جلب کنیم.وی
همچنین به توجه به محات کم درآمد
و توسعه متوازن شهر و نگاه شهرسازی
اسامی تأکید کرد

مدیر کل راه وشهرسازی بوشهر:

جاده ریگ-گناوه  35میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

که آسفالت  ۳کیلومتر آن انجام شده و  ۵کیلومتر
دیگر آن در مرحله روسازی است که تا  ۱۵روز دیگر
عملیات آسفالت این  ۵کیلومتر هم آغاز میشود.
مدیرکلراهوشهرسازیاستانبوشهربااشارهبهاینکهتاکنون
 ۳۰میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده اضافه کرد:
برای تکمیل و بهره برداری آن  ۳۵میلیارد تومان نیاز است.
رستمی عنوان کرد :با تکمیل جاده بندر ریگ  -گناوه
مسیر ورودی به شهر گناوه تا  ۱۰کیلومتر کوتاهتر میشود
که کاهش بار ترافیکی و صرف انرژی را به دنبال دارد

بوشهر-خبرنگار  :مدیر کل راه و شهرسازی
استان بوشهر گفت :برای تکمیل جاده بندر
ریگ -گناوه به  ۳۵میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
فرزاد رستمی بیان کرد :جاده بندر ریگ –
گناوه در ادامه جاده ساحلی بوشهر به طول ۱۳
کیلومتر و در  2قطعه در حال ساخت است.
وی ادامه داد :قطعه اول این طرح در سال ۱۳۹۵
شروع و آسفالت آن به پایان رسیده است ،قطعه
دوم نیز سال  ۱۳۹۸به طول  ۸کیلومتر شروع شد

مدیرعامل شرکت گاز ایام :

چهار هزار مشترک جدید شهری و روستایی به مشترکان گاز
ایام اضافه شد

راستای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان در نیمه
نخست امسال  ۵۴کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است و
در این مدت برای گازرسانی به صنایع ،محورهای صنعتی
و  CNGها 7 ،هزارو  ۵۰۰متر شبکه توزیع و یک هزار و
 2۰۰متر شبکه تغذیه انجام شده است.شمس الهی تاکید
کرد ۱۱۳ :هزار و  ۱۰۵انشعاب علمک در مناطق شهری و
روستایی استان نصب شده است که در  ۶ماهه اول سال
جاری برای گازرسانی به مناطق روستایی استان  ۵۰هزار
متر شبکه توزیع ۹۰۸ ،انشعاب علمک و یک هزار و ۶۶۶
مشترک جدید جذب و اشتراک پذیری شد.
وی عملکرد شرکت در حوزه گازرسانی شهری را در نیمه
نخست سالجاری اجرای چهار هزار متر شبکه توزیع ،نصب
 2۵2انشعاب علمک و جذب سه هزار و  ۱۱۰مشترک
جدید عنوان کرد.

ایام -خبرنگار پیشرو :مدیرعامل شرکت گاز ایام گفت:
نیمه نخست سالجاری نصب چهار هزار و  77۶اشتراک
جدید در نقاط مختلف شهری و روستایی به مشترکان گاز
استان افزوده شده است .عباس شمس اللهی با بیان اینکه
از ابتدای شروع گازرسانی به استان تاکنون  ۱۸۸هزار و
 ۳۴۱مشترک در اقصی نقاط مختلف ایام اشتراک پذیری
شده است ،افزود :نیمه اول سالجاری یک هزار و ۱۶۰
انشعاب عملک در نقاط مختلف شهری و روستایی استان
نصب شده است.وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان
ایام در راستای تحقق اهداف کیفی و کمی سالجاری
اقدامات قابل توجهی در حوزههای مختلف گازرسانی انجام
داده است ،اظهار داشت :تاکنون چهار هزار و  7۵۰کیلومتر
شبکه توزیع و خطوط تغذیه در مناطق مختلف استان
اجرا شده است.مدیرعامل شرکت گاز ایام یادآور شد :در

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری :

 2روستای سختگــذر شهرستان کوهـــرنگ
چهارمحال و بختیاری برقدار شد

چهارمحال و بختیاری-خبرنگار پیشرو :مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره
به برنامههای توسعه محور این شرکت گفت 2 :روستای
سختگذر شهرستان کوهرنگ در این استان برقدار شد.
مجید فرهزاد تاکید کرد :برای برقدار کردن روستاهای
"دره اشکفت" در منطقه بیرگان و "دره رزگه" در دهستان
موگویی شهرستان کوهرنگ  ۱۸میلیارد ریال هزینه شد.
وی افزود :برای اجرای این طرح سه هزار و  ۹۰۰متر شبکه
فشار متوسط هوایی و سه هزار و  ۴۵۰متر شبکه فشار
ضعیف احداث و چهار دستگاه ترانسفور ماتور توزیع نصب
شده است.
فرهزاد تصریح کرد :هماکنون ۹۹.۳درصد خانوارهای

روزنامـه پیشـرو

روستایی چهارمحال و بختیاری از برق برخوردار هستند.
وی یادآور شد :برقرسانی به روستاهای دور افتاده و
سختگذر از سیاستهای اصلی وزارت نیرو و اولویتهای
کاری شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری
است.
فرهزاد اظهار داشت :نبود جاده دسترسی ،کوهستانی و
سختگذر بودن مسیر و پراکندگی روستاها از مهمترین
مشکات برقرسانی به روستاهای دور افتاده در چهارمحال
و بختیاری بهشمار میرود .هماکنون  7۴7روستا در
چهارمحال و بختیاری برقدار است.
چهارمحال و بختیاری  ۱۰شهرستان با نزدیک به یک
میلیون نفر جمعیت دارد.
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خبر
شهردار کرمان:

تحول در شهر ،جزو برنامههای
این دورۀ شهرداری کرمان است

کرمان-خبرنگار پیشرو :شهردار کرمان گفت :تحول در
شهر ،جزو برنامههای این دورۀ شهرداری کرمان است.
سعید شعرباف تبریزی در اولین جلسه حضور خود در
نشست عمومی شورای اسامی شهر کرمان که با حضو
اکثر اعضای شورا و سرپرست سابق شهرداری کرمان در
محل شورا برگزار شد ،ضمن تبریک فرارسیدن وادت
حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) ،با
بیان اینکه از اعتمادی که اعضای شورای شهر کرمان
به من داشتند ،تشکر میکنم ،افزود :همدلی و همگامی
اعضای شورای شهر کرمان ،یکی از عوامل اصلی پذیرش
این مسئولیت بوده است؛ چراکه با همدلی و همگامی
و با حداقل نگاههای سیاسی است که میشود گامهای
خوبی برداشت و کارهای بزرگی انجام داد که از این نظر
شورای شهر کرمان در کشور بینظیر است.شهردار کرمان
با اشاره به تحول و تغییر در شهر کرمان گفت :تحول،
جزو برنامههای من بوده و میثاق من برای حضور در
شهرداری کرمان هم برنامهها و تعهداتی بوده که در این
حوزه به شورا تحویل دادهام.شعرباف تبریزی با بیان اینکه
ارتباط شهرداری و شورا بهطور کام ً
ا محسوسی افزایش
پیدا خواهد کرد ،خاطرنشان کرد :دسترسیها ،ارتباطات و
دادهها بیش از آنچه که مد نظر است ،افزایش پیدا خواهد
کرد و نهتنها برای اعضای شورای شهر ،بلکه برای مردم
نیز بسیاری از موضوعاتی که در کشور نمونۀ تجربهشدهای
وجود ندارد.وی با تأکید بر اینکه بهطور جدی به کمک و
همراهیهای اعضای شورای شهر امیدواریم ،بیان کرد :با
توجه به موارد مطرح شده در شورای امروز ،تا حد امکان
سعی میکنم فضای صحن علنی و کمیسیونهای شورا را
از مواردی که وظیفۀ مستقیم شهرداری و جزییات است
و شاید برای اطمینان در گذشته فرستاده میشده ،خالی
کنم و بسیاری از موضوعات مهم و کان را به جلسات
شورا بیاوریم؛ چراکه به نظر من بعضی از موارد مطرح
شده در شورا را میتوان بهراحتی در شهرداری مطرح
و حل کرد.شهردار کرمان تأکید کرد :بخش زیادی از
پردازشها در شهرداری انجام خواهد شد و برای تصمیم
نهایی به صحن شورا آورده میشود.
مدیر شهرداری ناحیه منفصل شهری
نایسر سنندج خبر داد:

روزانه  40تن زباله از سطح نایسر
جمع آوری می شود

مدیر شهرداری ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج از
توزیع  ۱2۰مخزن زباله فلزی و پاستیکی شامل ۶۰
مخزن زباله فلزی  ۶۶۰لیتری و  ۶۰سطل زباله پاستیکی
در سطح ناحیه منفصل شهری نایسر خبر داد و گفت:
در راستای تسریع در جمع آوری زباله در معابر اصلی
یک دستگاه خودروی مکانیزه هم اجاره خواهد شد.بابک
شعبانی با اشاره به اینکه زباله های معابر اصلی ناحیه
منفصل شهری نایسر به صورت مکانیزه جمع آوری می
شود اظهار کرد :نایسر بزرگترین ناحیه منفصل شهری
سنندج و استان است.وی افزود :روزانه  ۴۰تن زباله
در سطح این ناحیه توسط پیمانکار بخش خصوصی
جمع آوری و برداشت می شود.مدیر شهرداری ناحیه
منفصل نایسر سنندج بیان کرد :در راستای تسریع و
تسهیل در نظافت هر چه بهتر در سطح ناحیه منفصل
شهری نایسر و ارتقاء سطح بهداشت عمومی؛ جمع آوری
مکانیزه زباله معابر اصلی سطح این ناحیه در دستور کار
قرار گرفت.وی گفت ۶۰ :مخزن زباله فلزی  ۶۶۰لیتری
خریداری و در معابر اصلی این ناحیه نصب شد.شعبانی
افزود :در راستای تسریع در جمع آوری زباله های معابر
اصلی نیز یک دستگاه خودرو جمع آوری مکانیزه زباله
اجاره و منبعد زباله های معابر اصلی بصورت مکانیزه
جمع آوری می شود.وی اعام کرد ۶۰ :مخزن پاستیکی
زباله هم خریداری و در معابری که امکان تردد خودرو
مکانیزه وجود ندارد ،تعبیه خواهد شد.مدیرشهرداری
ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج از ساکنان این ناحیه
درخواست کرد :با هدف رعایت بهداشت عمومی شب ها
نسبت به بیرون گذاشتن زباله خود اقدام کنند.

سازمـان
آگهــی های
روزنامه
پیشـــرو
011-33300231-3
011-33304401-3

استان ها
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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی :

 24کیلومتر از محور رازی  -خوی
بهسازی شد

آذربایجانغربی-خبرنگار پیشرو :مدیرکل راه و شهرسازی
آذربایجانغربی گفت :برای اجرای طرح قطعه دوم محور
خوی -قطور -رازی به طول  2۴کیلومتر یک هزار و
 ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار هزینه و این قطعه بهسازی
شد.سید محسن حمزهلو افزود :بهسازی و تعریض محور
خوی-قطور-رازی در چهار قطعه تقسیمبندی و عملیات
اجرایی قطعه دوم محور خوی  -قطور -رازی به طول
 2۴کیلومتر بهسازی شده است.وی ادامه داد :تکمیل این
پروژه در افزایش فرصتهای سرمایهگذاری و دستیابی
به توسعه پایدار در پایانه مرزی رازی اثربخش است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اضافه کرد:
تکمیل راه اصلی خوی  -قطور  -رازی تسهیلکننده
ارتباط انشعابی کریدور ترانزیتی شماره  ۱۰به شاخه
اتصالی بسیار مهم منتهی به مرز ترکیه است.حمزه لو
تاکید کرد :با تکمیل این بزرگراه تردد مابین استانهای
شمالغرب کشور با مرز رازی در شهرستان خوی تسهیل
میشود.وی بیان کرد :با اجرای طرح تعریض این جاده،
چهار باند رفت و برگشت در این مسیر ایجاد شده و
عاوه بر افزایش ایمنی ،ترافیک جادهای نیز تسهیل و
از وقوع حوادث ناگوار رانندگی پیشگیری میشود.وی
اظهار داشت :استانداردسازی مسیر دسترسی به پایانه
مرزی بازرگان ،توسعه شبکه حملونقل جادهای و تامین
زیرساختهای حملونقل بینالمللی در شمالغرب کشور
از جمله مزیتهای اجرای این طرح است.مرز زمینی و
ریلی رازی خوی در تردد مسافر بین ایران و ترکیه و
جذب گردشگران خارجی نقش بسزایی دارد و سومین
مرز رسمی ایران با ترکیه در آذربایجانغربی است.گمرک
مرزی رازی در فاصله  7۵کیلومتری غرب شهر خوی و
در مرز ایران با کشور ترکیه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان :

اصفهان در فصل سرد سال با احتمال
کمبود گاز مواجه است
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مدیرکل راه و شهرسازی ایام :

جهش تولید مسکن با ساخت  ۲۸هزار واحد در ایام
آغاز می شود

ایام -خبرنگار پیشرو :مدیرکل راه و شهرسازی ایام
با اشاره به ضرورت تامین زمین برای آغاز طرح جهش
مسکن در استان گفت 2۸ :هزار واحد مسکونی برای
متقاضیان واجد شرایط این استان در مدت چهار سال
ساخته میشود .عبداه بهادری با بیان اینکه طبق برنامه
باید در مدت زمان چهار سال حدود  2۸هزار واحد
مسکونی در استان احداث شود ،اظهار داشت :در حال
حاضر عملیات اجرایی سه هزار و  2۹۰واحد مسکن در
استان بویژه شهر ایام آغاز شده است.
وی افزود :تامین زمین مورد نیاز هشت هزار واحد مسکن
روستایی و شهری در سالهای  ۱۴۰۰تا  ۱۴۰۳و  2هزار
واحد مسکونی از محل موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه
و بنیاد مسکن در سال جاری از مصوبات سفر اخیر رییس
جمهوری به استان ایام است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایام تاکید کرد :طبق ماده 2
قانون زمین شهری ،وزارت مسکن و شهرسازی موظف
است زمینهای مورد نیاز ساخت مسکن و خدمات
عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در
شهرهایی که به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این
شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بائر

و دائر شهری تامین کند.بهادری درخصوص تامین زمین
مورد نیاز مسکن استان بیان داشت :سه راهکار برای تامین
زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن درنظر گرفته
شده است ،اولین راهکار اداره کل راه و شهرسازی استان
تمامی زمینهای تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن
را به احداث مسکن ملی اختصاص داده است.وی بیان
کرد :راهکار دوم استفاده از زمین های با استفاده ادارات و

سازمان هاست که طبق قانون باید در اختیار اداره کل راه
و شهرسازی قرار گرفته و برای احداث مسکن اختصاص
یابد که در این زمینه زمین های مذکور شناسایی و در حال
رایزنی با ادارات هستیم و چنانچه این همکاری صورت
نگیرد ،این اداره کل اقدام قانونی ازم در این زمینه انجام
خواهد داد.
مدیرکل راه و شهرسازی ایام ادامه داد :راهکار سوم
الحاق زمین به محدوده شهرهاست که در این زمینه به
تازگی  ۹قطعه در شهرهای مختلف استان به مساحت
نزدیک به  ۱۳2هکتار(  ۶قطعه در جلسه کارگروه امور
زیربنایی جهت الحاق به شهرها و سه قطعه داخل حریم
در کمیسیون ماده  )۵به تصویب رسیده که پس از طی
مراحل قانونی جهت احداث مسکن قانون جهش تولید
مسکن در نظر گرفته خواهد شد.بهادری تاکید کرد :چهار
قطعه دیگر نزدیک به  ۱2هکتار نیز در سه شهر دیگر
استان قبا جهت الحاق به محدوده شهرها به تصویب
رسیده و در حال طی سایر مراحل قانونی است.وی اضافه
کرد :استان ایام توانایی احداث  2۸هزار واحد مسکونی
طی چهار سال را بطور قطع داشته و این مهم بستگی به
استقبال اشخاص واجد شرایط از طرح مذکور دارد

شهرداربوشهر:

پسماند بوشهر با مشارکت بخش خصوصی بازیافت میشود

بوشهر-خبرنگار پیشرو :شهرداری بوشهر گفت :برنامه
این شهرداری برای بازیافت پسماند ،استفاده از ظرفیت و
مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
حسین حیدری در نشست مشترک شورا و شهرداری
بوشهر با رئیس اتاق اصناف مرکز این استان افزود :بحث
مدیریت پسماند از دیرباز در بوشهر مطرح است و شورا و
شهرداری کنونی در تاش است تا به عنوان یک سرمایه
پایدار از آن استفاده شود.وی بیان کرد :پسماند در بوشهر
هنوز از مبدا تا مقصد بخوبی تفکیک نمیشود و باید برای
تحقق این مهم برنامه داشت.حیدری ادامه داد :در این
زمینه شهرداری سعی دارد تا با جذب سرمایه گذاران بخش
خصوصی در ارتباط با مدیریت پسماند اقدامهای مطلوب
و شایستهای صورت گیرد.وی اظهار داشت :برای نمونه
در بوشهر بازارهای ماهی فروشان ،البسه و خرمافروشان
نزدیک به هم است که باید با ایجاد زیرساخت مناسب برای
ساماندهی آنها اقدام کند.حیدری ادامه داد :شهرداری بندر
بوشهر در این زمینه آماده هرگونه همکاری با اتاق اصناف
بوشهر است تا بهترین راهکار و برنامههای ممکن اجرایی
شود.وی عنوان کرد :در ارتباط با راهکار اتاق اصناف برای
راهاندازی بازارچههای تولید تا مصرف این مهم میتواند

گام مهم در جهت رفاه شهروندان باشد که شهرداری نیز
با آغوش باز از این طرح استقبال میکند.حیدری اظهار
داشت :با همتی که در شورای اسامی بوشهر وجود
دارد تمام این برنامه ها شدنی است که چراکه تمامی
اعضای شورا دغدغه مند هستند و برای پیشبرد اهداف
مدیریت شهری راهکارهایی مدبرانه و هوشمندانه دارند.
رئیس واحد حقوقی شهرداری بوشهر گفت :در موضوع
جمع آوری ضایعات ،انجام این کار توسط افراد منع شده

که این موضوعی قانونی است و هیچ دستگاهی نیز اجازه
صدور پروانه در این زمینه ندارد.علیرضا نوری افزود :در
صدور پروانه ساختمانی تجاری نیز حدود پنج سال است
که شهرداری در صدور پروانه داشتن سرویس بهداشتی
را الزامی کرده و برای مجتمعهای بیشتر از  ۱۰واحد نیز
احداث نمازخانه الزامی است.رئیس اتاق اصناف بوشهر
گفت :هم اکنون در شهر و شهرستان بوشهر به ترتیب ۱۰
و  ۱2هزار واحد صنفی در قالب  2۵اتحادیه فعالیت دارند
که نقشی مهم و اساسی در سطح شهرستان ایفا میکنند.
مصطفی گراشی افزود :اتاق اصناف هیچگاه سرنوشت خود
را جدا از شهرداری ندیده و هر چه شهر وزین تر باشد بدون
شک منافع اقتصادی بیشتری برای کسبه خواهد داشت.
وی ادامه داد :اصرار بیش از حد اتاق اصناف به همکاری
با شهرداری بوده که گاهی این اصرار زیاد شاید شک و
شبهه ای ایجاد کرده باشد اما این دغدغه تنها در راستای
کمک به مدیریت شهرداری در پیشبرد امور است.گراشی
اظهار داشت :در ارتباط با پسماند نیز انتظار است شهرداری
بوشهر الگوهای موفق اجرا شده در کشور را اجرایی کند
و شرایطی پیش بیاید که کسبه نیز در ارتباط با عوارض
پسماند عملکرد مناسب تری داشته باشند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان خبرداد:

توسعه شبکه ارتباط سیار در سه شهرستان خوزستان

اصفهان-خبرنگار پیشرو :مدیر عامل شرکت گاز استان
اصفهان تصریح کرد :امسال به سبب افزایش مشترکان و
توسعه بهرهبرداریها ،مصرف گاز در این استان در مقایسه با
سال قبل ۱۰درصد بیشتر خواهد بود و بر این اساس مدیریت
مصرف ازم است.سید مصطفی علوی بابیان اینکه پارسال با
 ۱۵میلیون مترمکعب کمبود گاز در ساعات پرمصرف استان
روبرو بودیم افزود :با کاهش دما در این چند روز اخیر میزان
مصرف گاز در استان اصفهان از مرز  ۶2میلیون مترمکعب
روزانه گذشته است و اگر مدیریت مصرف وجود نداشته
باشد دچار مشکل در تأمین گاز خواهیم شد.وی بیان کرد:
شبکه بههمپیوسته گاز را در کل کشور داریم و باید به تأمین
انرژی در کل کشور توجه شود و کوتاهی در هر استان به
دیگر بخشها آسیب میزند اما تاش میکنیم مشکلی
در توزیع گاز برای مصارف خانگی نداشته باشیم.علوی
بابیان اینکه برخی از افراد سودجو باانگیزه منافع شخصی
کنتورهای گاز را دستکاری کرده و کاهش پرداخت قبوض
پرداختی را وعده میدهند اظهار داشت :این اقدام فریبکاران
باعث خرابی کنتور ورودی صنایع ،منازل و مراکز اقتصادی
و تولیدی میشود و دیگر قابلیت استفاده ندارد که شرکت
گاز با شناسایی چنین مشترکانی عاوه بر دریافت هزینه
کامل کنتور سالم ،آنان را به پرداخت جریمه حداکثر مصرف
گاز محکوم میکند.وی بابیان اینکه کنتورهای نصبشده
فاقد هرگونه مشکل هستند ،تصریحکرد :درصورتیکه
مردم نسبت به عملکرد این وسیله سنجش شک داشته
و ایرادی به آن وارد باشد مراتب را به شرکت گاز اعام و
از اقدام خودسرانه خودداری کنند که در غیر این صورت
مشمول مجازات خواهند شد.مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان ادامه داد :دفاتر شرکت گاز در تمامی شهرستانها
برای رسیدگی به مشکات و معایب مسیر انتقال گاز
رسیدگی میکنند و نیازی به مراجعه به افراد غیرمتخصص
و غیر از مأموران این شرکت نیست.وی بابیان اینکه مردم
استان اصفهان در پرداخت هزینههای مصرف گاز کوتاهی
نمیکنند ،تصریح کرد :دستکاری کنتورهای گاز زیان به
بیتالمال محسوب میشود .مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان شمار افراد متخلف شناساییشده در این حوزه را
یک درصد از کل مشترکان دانست و گفت :این افراد تحت
تأثیر افکار غلط سودجویان دست به چنین اقدامی زدهاند.
بیش از یکمیلیون و  ۸7۰مشترک در استان اصفهان از
شبکه گاز برخوردار هستند که میانگین مصرف آنها ۶۰
میلیون مترمکعب است.استان اصفهان پس از تهران ،رتبه
دوم کشوری را درزمینه توزیع گاز طبیعی دارد.

خوزستان-خبرنگارپیشرو:مدیرمخابراتمنطقهخوزستان
گفت :شبکه ارتباطات سیار در روستاهای سه شهرستان
شادگان ،آبادان و باغملک در استان توسعه و ارتقا یافت.
رحیم فاح زاده بیان کرد :با نصب و راه اندازی سایت
روستایی تلفن همراه پوتو از توابع باغملک ،ارتباطات سیار
در روستاهای این شهرستان توسعه یافت.
وی افزود :بانصب و راه اندازی این سایت جدید با تکنولوژی
 ،2Gروستاهای پوتو ،دم تنگ پوتو و بنه دراز زیر پوشش
شبکه ارتباطی همراه اول قرارگرفت و ساکنین این روستاها
از نعمت تلفن همراه برخوردار شدند.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهارداشت :با نصب و راه
اندازی سایت جدید همراه اول روستایی نهرحمید از توابع
اروندکنار شهرستان آبادان نیز شبکه ارتباطات سیار در این
منطقه توسعه یافت.
وی افزود :با نصب و راه اندازی سایت پرسرعت جدید

روستایی نهرحمید با تکنولوژی  2Gو  ۳Gضمن توسعه
و افزایش پوشش شبکه ای ،روستاهای نهر حمید ،نهر
سن ،نهر سعدونی و نهر ابو فلفل از توابع این شهرستان

زیر پوشش شبکه پرسرعت همراه اول قرار گرفتند و
روستاییان ساکن در این روستاها از نعمت خدمات تلفن
همراه و اینترنت بهره مند شدند.
فاح زاده با اشاره به توسعه و پایداری شبکه ارتباطات
سیار در روستاهای شادگان گفت :این سایت پرسرعت در
روستای صلیحاویه این شهرستان نصب و راه اندازی شد.
وی افزود :دکل پرسرعت صلیحاویه شادگان با تکنولوژی
 2Gو  ،۳Gروستاهای صلیحاویه ،علوان یک و شاخت
الخان  ،2کفیشه ،جهاد کشاورزی کفیشه ،سازمان انرژی
اتمی ،قسمتی از جاده روستایی و قسمتی از مسیر آبادان
 اهواز زیرپوشش شبکه ای ارتباطی پرسرعت همراه اولقرار گرفتند.
فاح زاده اظهارداشت :روستاییان و بهره مندی مشترکان
این مناطق از تکنولوژی روز ارتباطی از اهداف و استراتژی
مخابرات منطقه خوزستان است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خبرداد:

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع

لرستان-خبرنگار پیشرو :مدیرکل راه و شهرسازی لرستان
با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن
ممنوع و غیر قانونی است گفت :مردم مراقب کاهبرداریها
در این رابطه باشند.وحید کرم الهی با اشاره به موضوع
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی اظهار داشت :این امر
خاف قانون بوده و ممنوع است.
وی با بیان اینکه به ادارات ثبت اسناد و اماک ،دفاتر ثبت
اسناد ،مشاورین اماک و نهادهای قانونی نیز این امر اعام
شده است عنوان کرد :این کار خاف قانون است و هیچ
گونه وجاهت قانونی ندارد.مدیرکل راه و شهرسازی لرستان
با تاکید بر اینکه کسی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت
نام کرده ،پاایش شده و حائز شرایط شناخته شده است
افزود :یک حساب به نام این فرد در بانک ثبت شده است.
کرم الهی یادآور شد :همچنین این شخص سهم آورده خود

را به نام خودش در همین حساب بانکی واریز میکند ،اگر
این فرد بخواهد امتیاز را بفروشد ،فردی که این معامله را
انجام داده تا پایان کار باید پول را به همین حساب واریز

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان :

 70میلیارد ریال برای رفع خطر جادههای
غرب استان سمنان تامین اعتبار شد

سمنان -خبرنگار پیشرو :مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت:
 7۰میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات ملی برای رفع خطر نقاط حادثهخیز جادههای غرب
استان تامین شد.احسان منصورکیایی در نشست ستاد راهبری تصادفات استان به ریاست
سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان در سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداری ابراز

کند ،در هر مرحله صاحب امتیاز اول میتواند اعام انصراف
کند و همه پول فرد خریدار را برداشت کند.
وی تاکید کرد :نه ما در سامانه این امر را پیش بینی
کردهایم که خرید و فروش انجام گیرد و نه هیچ کسی
پاسخگوی این معامله خواهد بود و متأسفانه یک نوع
کاهبرداری انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه ما این
موضوع را به نهادهای قانونی اطاع رسانی کردهایم گفت:
همچنین این امر از طریق رسانهها و صدا و سیما اطاع
رسانی شده و خود مردم باید از این کار اجتناب کنند در
غیر این صورت خودشان گرفتار میشوند.
کرم الهی تاکید کرد :این امتیاز قابل واگذاری و فروش
نیست ،به هیچ وجه مردم این کار را انجام ندهند چرا که
یک طور کاهبرداری خواهد بود.

داشت ۳۶ :میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال تا کنون برای ایمن سازی نقاط حادثه خیز هزینه شده
است.وی ادامه داد ۱۹ :نقطه حادثهخیز سال  ۹۵در استان سمنان شناسایی شد که  ۱۴نقطه
مربوط به غرب استان بود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان تصریح
کرد :سه نقطه حادثه خیز در زمان حاضر رفع خطر شد .وی اضافه کرد :پیشبینی میشود با
تخصیص اعتبارات تا پایان امسال پنج نقطه حادثه خیز غرب استان سمنان رفع خطر شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان خاطرنشان کرد :برای حذف اساسی
خطر در هر نقطه حادثه خیز ۴۰ ،میلیارد ریال اعتبار نیاز است .مدیرکل راه و شهرسازی شرق
استان سمنان(شاهرود) نیز در این نشست گفت :سه نقطه از پنج نقطه حادثه خیز شرق استان
با تکمیل محورهای جدید درحال ساخت ،ایمن سازی و رفع خطر می شود.
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مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران:

بسته سیاستی حمایت از کشاورزی
قراردادی گندم در استان
اجرا می شود

براساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های
حمایتی محصوات اساسی کشاورزی ،کشت قراردادی از طریق
بسته های حمایتی و پشتیبانی به تولیدکنندگان و کشاورزان گندم
کار در مراحل کاشت ،داشت و برداشت انجام خواهد شد.مدیرکل
غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان این مطلب
اظهار داشت :تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق
کشاورزی قراردادی می کنند از حمایت های همچون پاداش
بهره وری ،یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم ،یارانه
حق بیمه گندم ،یارانه آزمون آب ،خاک ،گیاه و تسهیات بانکی
برخوردار می شوند.عباسعلی وفائی نژاد در اولین جلسه هماهنگی
پیرامون کشت قراردادی که با حضور مدیران سازمان جهاد
کشاورزی ،صندوق بیمه ،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و
انجمن صنفی کارخانجات آردسازی در اداره کل غله برگزار شد
به سایر مزایای این طرح اشاره کرد و گفت :هدفمندسازی و
استفاده بهینه از یارانه ها و کاهش مداخله گری دولت در خرید
و فروش گندم ،رعایت الگوی کاهش ریسک های بازار و رقابت
پذیری ،صیانت از حق و حقوق و اقتصادی نمودن تولید برای
کشاورزان گندمکار و مصرف کنندگان (کارخانجات آردسازی و
صنایع آردبر) از دیگر مزایای مهم اجرای این طرح می باشد.
مهندس وفائی نژاد با بیان اینکه در گام اول شرکت بازرگانی
دولتی ایران از اول اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱گندمی برای
مصارف صنوف و صنایع غذایی غیر نان به کارخانجات آردسازی
سراسر کشور تخصیص و عرضه ،فروش و تحویل نخواهد داد
اظهار داشت :با اجرای این طرح کارخانجات آردسازی و همچنین
شرکت ها و صنوف و صنایع آرد بر می بایست گندم مورد نیاز
خود را برای سال  ۱۴۰۱و ماه های آغازین سال  ۱۴۰۲از طریق
انعقاد قرارداد با کشاورزان تولیدکننده گندم (کشت قراردادی) از
هم اکنون براساس ظرفیت های تبدیل و تقاضای آرد مورد نیاز
مشتریان صنوف و صنایع برنامه ریزی و اقدام کنند.وفائی نژاد
تصریح کرد :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز می بایست
نسبت به تامین کود و سم مورد درخواست مجریان کشت
قراردادی (کارخانجات آردسازی) جهت تحویل به کشاورزان
طرف قرارداد اقدام کنند.وفائی نژاد همچنین به نقش صندوق بیمه
کشاورزی اشاره کرد و گفت :در اجرای این طرح صندوق بیمه
کشاورزی براساس اعام مجری کشت قراردادی (کارخانجات
آردسازی) در چارچوب قرارداد منعقده نسبت به بیمه کشاورزان
طرف قرارداد اقدام می کنند.دبیر کارگروه آرد و نان استان تصریح
کرد :کارخانجات آردسازی به عنوان مجریان کشاورزی قراردادی،
مکلف به پرداخت حق بیمه در چارچوب تفاهم با صندوق بیمه
کشاورزی خواهند بود.وفائی نژاد افزود :کارخانجات آردسازی
هزینه خدمات ارائه شده به کشاورزان طرف کشت قراردادی خود
را از قبیل کود ،بیمه و کلیه کمک های مالی در حین کاشت،
داشت و برداشت را هنگام پرداخت بهای محصول گندم تحویلی
کسر می کنند.وی تاکید کرد :کارخانجات آردسازی می بایست
نسبت به ثبت گندم خریداری شده از کشاورزان از طریق کشت
قراردادی در سامانه سیفا ( )۲شرکت مادر تخصصی بازرگانی
دولتی ایران اقدام و آرد حاصل از آن را نیز در سامانه سایر مصارف
ثبت کنند.وفائی نژاد خاطرنشان کرد :در صورتی که قیمت فروش
گندم صنوف و صنایع و محصوات تولیدی از گندم مزبور به
قیمت تکلیفی عرضه گردد شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به
پرداخت مابه التفاوت آن مشروط به ثبت خرید گندم و فروش آرد در
سامانه های تعیین شده به مجریان کشت قراردادی اقدام
خواهد کرد.
مدیر امور شعب بانک ملی ایام:

بازپرداخت تسهیات کرونا
امهال می شود

ایام  -خبرنگار پیشرو :مدیر امور شعب بانک ملی استان
ایام از استمهال بازپرداخت تسهیات کرونا خبر داد.
طالب یاسمی در نشست قرارگاه استانی مبارزه با کرونا
اظهار داشت :استمهال تسهیات کرونایی به صورت
سیستمی از مرکز صورت می گیرد و امسال همچون
سال گذشته نیز انجام می گیرد.وی در خصوص استمهال
تسهیات تاسیسات گردشگری نیز گفت :فعا بخشنامه
آن ارسال نشده که ازم است از طریق مرکز پیگیری
شود تا نسبت به استمهال تسهیات گردشگیری نیز
اقدام شود.مدیر امور شعب بانک ملی ایام همچنین
در خصوص واکسیناسیون کارمندان بانک ها و رعایت
پروتکل یادآور شد :همه مصوبات ستاد و قرارگاه بافاصله
به همه بانک ها اباغ می شود و تاش شده که پوشش
دهی واکسیناسیون افزایش یابد.یاسمی تاکید کرد:
مجموعه بانک های استان در ایام کرونا با مشکات
زیادی از نظر ابتا کارکنان و ارایه خدمات مواجه شدند
اما همواره تاش شد که رعایت پروتکل ها با شدت
بیشتری پیگیری شود.وی افزود :بدون شک نظارت بر
روند رعایت پروتکل ها در بانک ها تداوم خواهد داشت
و با افراد کارمند بانک که واکسن تزریق نکنند ،برخورد
می شود.سال گذشته دولت در راستای حمایت از صنوف
آسیب دیده از کرونا تسهیات کرونایی با سود  ۶درصد
پرداخت کرد که با تداوم کرونا و تعطیلی ها و اعمال
محدودیت ها به دلیل افزایش ابتا و مرگ و میرها امسال
نیز بازپرداخت این تسهیات استمهال شد.
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فدراسیون دوچرخه سواری:

افزایش قیمت دوچرخه این رشته را با
مشکل مواجه کرده

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسامی ایران
گفت:باا رفتن قیمت دوچرخه به علت نوسانات بازار ارز
و تورم این رشته ورزشی را با مشکات عدیده ای مواجه
کرده است.فرهنگشادنیا در مجمع انتخاباتی هیات
دوچرخه سواری البرز با بیان اینکه دوچرخه سواری
رشته ای تجهیزات محور است ،افزود :به نظر می رسد که
مهمترین راه حل آن ورود بخش خصوصی و استفاده از
ظرفیت اسپانسر است.وی در بخش دیگری از سخنان خود
به ظرفیت های استان البرز اشاره و خاطرنشان کرد :هیات
البرز مفاخر زیادی دارد و وزن کیفی دوچرخه استان بسیار
باا می باشد.دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به
اختافات در هیات دوچرخه سواری البرز ادامه داد :اداره
کل ورزش و جوانان البرز به دنبال برطرف کرده اختافات
در هیات است که این مساله نقطه امیدی برای آینده
دوچرخه سواری استان می باشد.وی با اعام خبر اهدای
 2دستگاه دوچرخه تمرین پیست به هیات البرز تصریح
کرد :امیدواریم البرز در بازیهای آسیایی پیش رو نماینده
ای در تیم ملی داشته باشد.ازم به ذکر است برومند
نظری و رضا رودگر  2کاندیدای احراز پست ریاست هیئت
بودند که رودگر به دلیل عذدم حضور در مجمع از فرایند
انتخابات کنار رفت.در ادامه مراسم رأی گیری انجام گرفت
وطی آن برومند نظری با کسب  ۱۳رأی از مجموع ۱۳
آرای موجود برای مدت چهار سال به عنوان رییس هیات
دوچرخه سواری استان البرز انتخاب شد.
رقابتهایقهرمانیجهان؛

کسب پنج مدال رنگارنگ توسط
پیشکسوتانکشتیایران

کشتی گیران پیشکسوت ایران که در رقابت های قهرمانی
جهان در یونان شرکت کردهاند پنج مدال رنگارنگ کسب
کردند.نمایندگان ایران با کسب  2مدال طا ،یک نقره و
 2برنــز خــوش درخشیــده و قدرت نمایی کردند.
«رضا اکبرپور» در وزن  7۰کیلوگرم و «محمد جعفریان»
در وزن  ۸۸کیلوگرم قهرمان شده ،طا گرفتند.
«علی قاسمی» نیز در وزن  ۱۰۰کیلوگرم به مدال
نقره رسید؛ «فرهاد انجیله ای» در وزن  7۸کیلـوگرم و
«فرهاد هالی» در وزن  ۱۰۰کیلوگرم عنوان سومی را از
آن خود کرده و صاحب گردن آویز برنز شدند.رقابت های
کشتی پیشکسوتان قهرمانی جهان در یونان در گروههای
مختلف درحال برگزاری است.

 2ورزشکار گیانی به اردوی تیم ملی
موی تای راه یافتند

مجید کریمی و رامین علیزاده از استان گیان با درخشش در
رقابت های موی تای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در
زنجان ،جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.در پایان
این دوره از مسابقات  ،مجید کریمی رزمی کار استان گیان
با برتری برابر همه رقبای خود مقام قهرمانی و مدال طا را
کسب کرد و رامین علیزاده نیز با قرارگرفتن روی سکوی
نایب قهرمانی ،مدال نقره این دوره از مسابقات را تصاحب
کرد.همچنین سینا فتحی  ،متین پناهنده و نیما مرادی دیگر
ورزشکاران رزمی کار گیانی حاضر در رقابت های موی تای
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در نهایت موفق به کسب
مقام سوم و مدال برنز شدند.در رقابتهای موی تای قهرمانی
کشور و انتخابی تیم ملی ۶۴۰ ،ورزشکار رزمی کار از سراسر
کشور به مدت پنج روز در زنجان با هم به رقابت پرداختند
که در نهایت نفرات اول و دوم هر وزن ،به اردوی تیم ملی
راه یافتند.موی تای مبارزه تایلندی است که این رشته ورزشی
دارای قدمتی بیش از  ۲هزار سال در کشورهای تایلند  ،میانمار،
کامبوج و مالزی است و ورزش ملی تایلند و یکی از مهمترین
سمبلهای فرهنگی این کشور محسوب می شود.رشته رزمی
موی تای توسط محمد آقاتوحیدی در ایران بنیانگذاری و در
فدراسیون ورزشهای رزمی ثبت شد .ریاست سبک به آقای
حمداله عبادتی واگذار شد ،سپس در سال  ۸۹توسط جواد
نصیری به سطح انجمن موی تای ارتقاء یافت و هم اینک در
فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت دارد.

سازمان آگهی های
روزنـامه پیشــرو
011-33300231-3
011-33304401-3

فیفا جلوی تاریخسازی تیمملی در جام جهانی را میگیرد؟
در صورتی که شاگردان دراگان اسکوچیچ
راهی جام جهانی شوند ،با توجه به برنامه
ریزی فیفا برای بازیکنان در تیمهای ملی
و آمادهسازی برای این مسابقات ،تیم ملی
کاما متضرر خواهد شد .این موضوع با
توجه به پررنگتر شدن لژیونرها در فوتبال
ایران و افزایش سهم این بازیکنان در تیم
ملی ،بیشتر از گذشته با مشکاتی همراه
خواهد شد.
جام جهانی  2۰22قطر برخاف زمان
سنتی این مسابقات در ادوار گذشته ،به
جای اواخر بهار و اوایل تابستان در اواسط
پاییز برگزار میشود .این تصمیم بعد از
آن گرفته شد که کشورهای عضو فیفا به
برگزاری مسابقات جام جهانی در گرمای
قطر در تابستان اعتراض کردند و در نهایت
فیفا هم پاییز را برای برگزاری یکی از
بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان برگزید
تا گردشگران بسیاری بتوانند از این مسابقات
دیدن کنند و بازیکنان مشکلی برای تمرین
و برگزاری مسابقه نداشته باشند (هرچند
ورزشگاه های ساخته شده در قطر مجهز
به تجهیزات خنک کننده است و گرمای هوا
در هیچ فصلی احساس نمی شود).
با این حال این تصمیم فیفا تقویم مسابقات
باشگاهی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر
خود قرار می دهد .در واقع اگر در گذشته
بازیها در مدت زمان تعطیلی مسابقات و
حد فاصل میان دو فصل برگزار می شد،
در مورد قطر اینطور نیست و مسابقات در

کشورهای اروپایی ،آسیایی و هر کشوری که
طبق فرمت تابستان تا بهار برگزار می شود،
باید در میانه های فصل متوقف شود.
این موضوع به این معنی است که تیم
های ملی مانند گذشته مدت زمان زیادی
برای برگزاری تمرینات آماده سازی و
هماهنگی خود نخواهند داشت .طبق ادعای
نشریه "اکیپ" چاپ فرانسه« ،آماده سازی
بازیکنان برای جام جهانی  2۰22قطر فقط
در یک هفته برگزار میشود و باشگاه ها ۱۴
نوامبر  2۳( 2۰22آبان  )۱۴۰۱بازیکنان
خود را در اختیار تیم های ملی حاضر در
جام جهانی قرار میدهند و بعد از یک هفته،
سوت آغاز مسابقات جام جهانی از تاریخ 2۱

نوامبر  ۳۰( 2۰22آبان  ) ۱۴۰۱در دوحه
قطر نواخته خواهد شد.
این موضوع مطمئنا مشکات زیادی را
برای تیمهای ملی ایجاد خواهد کرد و
احتماا روی کیفیت بازیها تاثیر میگذارد
و نمیتوان در شروع مسابقات از سوی
تیمهای کمتر شناخته شده و نه چندان
قدرتمند جام جهانی عملکرد قابل قبولی را
مشاهده کرد.
تیم ملی ایران با توجه به سبک و سیاق
آمادهسازی تیم ملی در ادوار گذشته ،از
این موضوع متضرر خواهد شد .تیم ملی
در گذشته مانند جام جهانی  2۰۱۸روسیه
اردوی بلندمدتی را با حضور بازیکنان داخلی

و لژیونر برگزار کرد و عاوه بر برگزاری
دیدارهای دوستانه و اردوهای مختلف به
خصوص اردوی یک هفتهای در روسیه،
توانست به بیشترین هماهنگی و آمادگی
دست یابد اما در این دوره خبری از این
قبیل برنامهها نیست.
در واقع با توجه به حضور حدود  ۱۹لژیونر
در اردوی اخیر تیم ملی و افزایش روز افزون
این قبیل بازیکنان ،چه بسا اسکوچیچ در
هنگام حضور در جام جهانی ،فقط یک هفته
برای آمادهسازی تیمش فرصت داشته باشد
که برای حضور در چنین مسابقات سطح
باایی زمان کافی نخواهد بود .کما اینکه در
بازیهای گذشته تیم ملی هم ،ناهماهنگی
ناشی از حضور کوتاه لژیونر ها در تیم ملی
بارها توی ذوق هواداران و کارشناسان زده
است!
با این اوضاع و احوال باید دید تیم ملی بعد
از کسب مجوز حضور در قطر ،میتواند با
وجود فرصت کوتاه برای آماده سازی و
ایجاد هماهنگی ازم در مسابقاتی که آذر
 ۱۴۰۱برگزار میشود ،برای نخستین بار از
گروهش در جام جهانی صعود کند و اتفاقی
تاریخی را رقم بزند؟
در حال حاضر تیم ملی ایران در میانههای
مسیر انتخابی جام جهانی قرار دارد
اما با توجه به عملکرد خوبش از حیث
نتیجهگیری ،شانس باایی برای کسب
سهمیه این مسابقات ظرف ماههای آینده
دارد.

سجادی:

ِ
دولت مردمی توسعه میدهیم
ورزش را با اهداف
وزیر ورزش و جوانان در هفته تربیت بدنی و ورزش
در نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی سامت در
ورزشگاهآزادی تهران ،بیان کرد و گفت :هفته تربیت بدنی
میتواند نوروز ورزشی باشد و با استفاده از اماکن ورزشی و
با هدف ترغیب عموم مردم به ورزش آنها را توسعه دهیم.
سید حمید سجادی به استفاده از اماکن ورزشی برای
توسعه ورزش همگانی تاکید کرد و گفت :درهای ورزشگاه
آزادی باید به روی مردم باز و الگویی برای دیگر ورزشگاهها
باشد .ورزشگاه آزادی سرمایه ملی است که باید درخدمت
آحاد مردم باشد و هر فردی که در این مجموعه حضور
مییابد ،باید امنیت و بیمه باشد.
وزیــر ورزش و جـــوانان ادامــه می دهــد :تاش داریم
تا ایستگاههای صبحگاهـــی را در مجمــوعههای مختلف
برپا کنیم و ورزش همگانی را توسعه دهیم .امروز هنر
برنامهریزی از اماکن ورزشی هنر مدیریتی است.
سجادی اضافه کرد :هفت هزار برنامه ورزشی در هفته
تربیت بدنی توسط وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود
که اقدامی خوب در راه توسعه ورزش است و در کنار آن
سایر نهادهای دیگر نیز در این هفته برنامههای مختلفی را
در دست اجرا دارند.
ورودیهای مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی تهران برای

نخستین بار  2۶مهرماه و در هفته تربیت بدنی به روی مردم
گشایش یافت و وزیر ورزش هم امروز در این مجموعه
حضور یافت و از غرفههای ورزشی بازدید کرد.
وزیر ورزش و جوانان جاده سامتی و تندرستی این
ورزشگاه را در حضور مردم عاقهمند ورزش افتتاح کرد.
سپس بازیهای بومی و محلی در حضور سجادی در
جشنواره فرهنگی ورزشی سامت اجرا شد.
هفته تربیت بدنی همه ساله از  2۶مهر تا دوم آبانماه به

منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در
زندگی فردی و اجتماعی ،اشاعه و توسعه و ترویج ورزش
در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های
همگانی برگزار می شود و نخستین روز از هفته تربیت بدنی،
با عنوان «مسیر امید ،مدار نشاط» نامگذاری شده است.
همچنین در این هفته برخی طرح های عمرانی ورزشی در
کشور افتتاح و از قهرمانان المپیک و پیشکسوتان تجلیل
شد.

داغ بیتدبیری بر پیشانی فوتسال زنان
تیم ملی فوتسال زنان این روزها درگیر
بیتدبیری و فقدان برنامه برای برگزاری اردو
و حتی حضور در بازیهای دوستانه است.
فوتسال زنان مدتهاست که رها شده و این
موضوع سالهاست که نه تنها گریبان تیم
ملی فوتسال زنان را گرفته بلکه ردههای
سنی دیگر را نیز درگیر کرده است .شاید
تصور میشد با اعمال تغییر در بخش زنان
فدراسیون فوتبال بخش زیادی از مشکات
بانوان فوتسالیست برطرف شود اما فوتسال نه
تنها به روال عادی خود بازنگشت بلکه حتی
از روزهای درخشان خود که همان قهرمانی
در آسیا و برگزاری دیدارهای دوستانه با
کیفیت است نیز فاصله گرفت.
سرگردانی در انتخاب کادر فنی؛
معضل همیشگی فوتسال زنان
مسووان جدید از همان ابتدا قول داده
بودند تا تیمهای ملی فوتبال و فوتسال
زنان را به روزهای اوج خود برسانند اما این
تاشها تنها به برگزاری دیدارهای دوستانه
و اردوهای منظم برای تیم ملی فوتبال زنان
بسنده و به دلیل مشکات عدیده بر سر
انتخاب کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان ،این
تیم را در سرگردانی رها کردند.

پرداخت پاداشها؛ اولین و آخرین
اقدام مسووان فدراسیون
هر چند نمیتوان این اقدام مسووان را که با
سماجت تمام توانستند پاداش فوتسالیستها
را پس از چهار سال پرداخت کنند ،نادیده
گرفت اما پرداخت این پاداشها اولین و
آخرین اقدام آنان برای زنان ملیپوش
فوتسال بوده است.
حاا  ۶ماه میگذرد و تیم ملی فوتسال زنان

در تاریکی مطلق بدون هیچ برنامه و اردویی
بهسر میبرد و مسووان هنوز در اندیشه
انتخاب کادر فنی هستند.
پشتوانهسازی؛ مهره فراموششده
فوتسال زنان
در کنار همه این مسائل نیز هر روز بر سن
بازیکنان تیم ملی افزوده میشود و این تیم
به هیچ وجه پشتوانهسازی ندارد .در واقع تیم
جوانان را «شهناز یاری» و «فاطمه شریف»

در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا زنیت
سن پترزبوگ میزبان یوونتوس بود که با پیروزی یک بر صفر
تیم ایتالیایی به پایان رسید.
در این بازی بر خاف مسابقات پیشین ،سرگئی سماک
سرمربی زنیت ترجیح داد سردار آزمون را روی نیمکت

حدادی:

با هیچ تیم داخلی مذاکره جدی
نداشتم

حامد حدادی درباره آخرین شرایط مصدومیت زانوی خود
توضیح داد :متاسفانه پنج شش ماهی هست که درگیر این
موضوع شدهام اما اان بهتر هستم .البته فعا زمان میبرد
تا صد درصد خوب شوم .او افزود :یک مقدار شرایط بدنی و
شاید هم کمی شرایط سنی من باعث شد دیرتر به آمادگی
برسم ،اما همه تاش خودم را به کار میگیرم تا بهتر از
این هم شوم .در حال حاضر نیز هر روز تمرین میکنم تا
به سطح باای آمادگی برسم.او درباره تمدید قراردادش با
تیم سیچوآن چین نیز گفت :من حدودا یکی دو ماه پیش
بود که قراردادم با تیم چینی را بستم ،اما چون معلوم نبود
که امسال بازیکن خارجی در لیگ چین میگیرند یا نه،
اعام نکردیم .سنتر تیم ملی بسکتبال ایران اضافه کرد:
پس از آنکه اعام شد بازیکنان خارجی در لیگ چین بازی
میکنند و باشگاه قراردادم را رسمی اعام کرد ،قرار بود
این هفته به چین بروم که متاسفانه بخاطر پروتکلهای
شرکت پروازی نتوانستم عازم شوم.او درباره مشکلی که
برای پرواز داشت نیز توضیح داد :متاسفانه به دلیل کرونایی
که چند وقت پیش گرفتم و واکسنی که زده بودم ،آنتی
بادی بدنم باا بود و برای اینکه اجازه پرواز دهند ،باید آنتی
بادی بدنم کاهش یابد که پس از آن اعزام میشوم.حدادی
درمورد زمان دقیق اعزامش نیز گفت :منتظر فراهم شدن
شرایط هستم و پس از آن راهی چین خواهم شد .فعا
زمان دقیق مشخص نیست.او در پاسخ به این سوال که
آیا در مدت زمان حضورش در ایران با تیمهایی داخلی
نیز به صورت جدی وارد مذاکره شد؟ اظهار کرد :حقیقت
این است که یکسری تیمها مثل مهرام به بنده لطف دارند،
اما اصا صحبت جدی برای عقد قرارداد نداشتیم .یکسری
تیمها مثل شهرداری گرگان صحبتهایی انجام داد ،اما
اصا جدی نبود.

برگزاری دور رفت لیگ برتر کشتی
در غیاب مدالآوران اسلو

دور رفت لیگ برتر آزاد سوم تا هفتم آبان ماه در  ۴گروه
شهرهای تبریز ،البرز ،مشهد و مازندران برگزار خواهد
شد؛ ضمن اینکه دور رفت لیگ برتر فرنگی نیز روزهای
دهم تا چهاردهم آبان ماه به میزبانی آمل ،قم ،تهران و
سنندج انجام میشود.با توجه به اینکه مسابقات کشتی آزاد
قهرمانی جهان روزهای  ۱۰تا  ۱۸مهر ماه در اسلو برگزار
شد و  2۰کشتیگیر اعزامی به این رقابت ها به عنوان
آخرین مسابقه پیش از لیگ برتر ،ملی پوش محسوب
شدند (کشتی گیران حاضر در المپیک در لیگ ملی پوش
به حساب نیامدند) ،فرصتی برای ریکاوری ملی پوشان و
مدال آوران حاضر در اسلو ایجاد نشد.حتی تا امروز برخی
از ملیپوشان هنوز قراردادی با تیم ها منعقد نکرده اند و
عدهای نیز چون برادران گرایی تاکید کرده اند که قصد
حضور در لیگ برتر را ندارند ،هر چند که بعید نیست این
نفرات در مرحله پایانی مسابقات برای دو کشتی در مرحله
نیمه نهایی و نهایی لیگ ،قرارداد خوبی با تیم های راه یافته
به مرحله ضربدری ببندند و وارد لیگ شوند.اینطور که
پیداست دور رفت لیگ با توجه به اینکه مدال آوران جهانی
 2۰2۱همچنان درگیر مراسم تجلیل و استراحت هستند
و تمرینی در این مدت نداشتهاند ،بدون حضور ستاره های
مدال آور برگزار خواهد شد.باید دید در دور برگشت که آن
هم در فاصله نزدیک با دور رفت برگزار می شود ستاره ها
به چه شکل وارد میدان خواهند شد.

«فاتی» تا سال 2027
در نیوکمپ ماندنی شد
در سالهای گذشته راه اندازی کردند و همان
تیم اکنون باید به رده بزرگساان منتقل شود.
بازیکنان تیم جوانان هم مانند تیم ملی به
حال خود رها و حتی حذف شدهاند و تدبیری
برای این رده نیز اندیشیده نشده است.
آیا فدراسیون فوتبال توانسته برای پرورش
استعدادهای بازیکنان فوتسال و کمک و
تقویت تیم ملی راهکاری ارائه دهد؟ تاکنون
که از این راهکارها و برنامهها خبری نشده
است.
با این شرایط امیدها برای هتتریک قهرمانی
تیم ملی فوتسال زنان در آسیا رو به افول
است زیرا بازیکنان نه تنها اردو و دیدار
دوستانه نداشتند بلکه در لیگی بازی کردند
که وجود تعداد باای تیمهای ضعیف ،سبب
افت ملیپوشان حاضر در لیگ فوتسال زنان
شده است.
همچنین مسابقات داخل سالن آسیا یا همان
المپیک آسیایی نزدیک است و ملیپوشان
باید  ۲۰تا  ۳۰اسفندماه  ۱۴۰۰در این
رقابتها در تایلند حضور یابند اما به نظر
فدراسیوننشینان همچنان در خواب غفلت
بهسر میبرند؛ که جز «بیتدبیری» ،نمیتوان
واژه دیگری را برای وصف آن بکار برد.

توضیح سرمربی زنیت درباره استفاده دیرهنگام از
آزمون مقابل یوونتوس
ذخیرهها بنشاند و در  ۳۰دقیقه پایانی بازی او را به میدان
فرستاد.
سماک در کنفرانس خبری پس از بازی درباره دلیل استفاده
از مهاجم ایرانی خود به عنوان بازیکن تعویضی گفت ":با
توجه به اینکه مدافعان حریف خسته میشدند ما روی

خبر

سرعت او حساب کرده بودیم" .
سماک درباره بازی نیز گفت ":یوونتوس کنترل بیشتری روی
توپ داشت ،اما ما نیز موقعیتهای خوبی داشتیم .حریف در
پایان موفقتر بود ،اما ما از موقعیتهای خود استفاده نکردیم.
نتیجه میتوانست بهتر باشد" .

«آنسو فاتی» برای تمدید با آبیاناریها به توافق رسید و
این اتفاق نهایی شد.براساس اعام باشگاه بارسلونا مراسم
رسمی امضای قرارداد جدید فاتی با برگزاری نشست
خبری انجام خواهد شد.آبیاناریها پس از تمدید قرارداد
«پِدری» هافبک جوان خود ،فرآیند تدوین قراردادی جدید
را با فاتی آغاز کرده بودند.آنسو فاتی  ۱۸ساله از نوامبر سال
گذشته و آسیبدیدگی از ناحیه زانو در دیدار برابر رئال
بتیس ،در ترکیب بارسا حضور نداشته و پس از چندین
عمل جراحی در اواخر آگوست به تمرینات بارسا اضافه
شد.ستاره اسپانیایی در سال  2۰۱۹پا به عرصه گذاشت و
زمانی که در پیروزی پنج بر دو بارسا برابر بتیس با  ۱۶سال
 2۹۸روز حضور پیدا کرد ،پس از  7۸سال ،به جوانترین
بازیکن باشگاه بارسلونا بدل شد.وی یک هفته بعد پس از
گلزنی برابر اوساسونا به جوانترین گلزن تاریخ الیگا بدل
شد و در دسامبر همان سال بعد از گلزنی برابر آ.ث.میان
عنوان جوانترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان را نیز از آن
خود کرد .فاتی بهتازگی اواخر ماه جاری در دیدار برابر
لوانته به ترکیب بارسا بازگشت و در بدو ورود به زمین
گلزنی کرد و در دیدار برابر والنسیا نیز موفق به گلزنی
شد .فاتی پیراهن شماره « ۱۰لیونل مسی» ستاره سابق
این تیم را بر تن میکند و به تبع آن انتظارات از وی بااتر
است .پیش از این ،هواداران بارسا نسبت به طوانی شدن
روند مذاکرات با «نونو مندس» مدیربرنامه فاتی ابزار نگرانی
کرده بودند و حاا با اعام رسمی این خبر ،آسودهخاطر
خواهند بود.

اقتصادی

7
خبر
خبری از گرانی قیمت بنزین هست؟

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خبر
افزایش قیمت بنزین به  ۱۴هزار تومان را تکذیب کرده و
گفته است :خبری از گرانی قیمت بنزین نیست و هیچ
تصمیمی در این باره گرفته نشده است.به گزارش شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ،فاطمه کاهی در پاسخ به
این پرسش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه
 ۱۴۰۱و واقعیسازی قیمتها وجود دارد ،اظهار کرد:
هرگونه تصمیمگیری در این زمینه برعهده دولت بوده و
مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد .شرکت پخش
تنها مجری مصوبههای دولت است.در روزهای گذشته
اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری
 ۱۴هزار تومان شنیده شده و در فضای مجازی این طور
بیان میکنند که قرار است قیمت بنزین سال آینده به ۱۴
هزار تومان رسیده و درآمد حاصله از آن صرف افزایش
یارانه نقدی مردم شود .احتماا این همان طرح پیشنهادی
است که قبل از انتخابات و به شکل بستههای مختلف در
محل اتاق بازرگانی تهران رونمایی شده بود.بیست و نهم
شهریورماه امسال ،یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسامی گفته بود که بنایی برای افزایش
قیمت حاملهای انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در بودجه
سال آینده وجود ندارد.رحیم زارع با اشاره به جلسات
کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره
بودجه  ۱۴۰۰اظهار کرده بود در جلسات برگزار شده
پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانههای پنهان و
آشکار و اصاح ساختار بودجه داده شده است اما اینکه
در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت
است که تا  ۱۵آذرماه موعد ارائه ایحه بودجه سال آینده
به مجلس مشخص میشود.به گفته او در مورد افزایش
قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین
و حاملهای انرژی وزن باایی در سبد مصرفی خانوار
دارند چون اساسا اقتصاد ما به دار و بنزین ربط داشته
و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی باایی خواهد داشت.
بر این اساس در مورد تعیین تکلیف یارانههای پنهان و
آشکار از سوی مسووان و نمایندگان مجلس گفته شده
که این موضوع به مولفهها و عوامل زیادی مربوط است که
باید زیرساختهای آن فراهم شود همچنین موضوع یارانه
نقدی هم مطرح بوده که باید از راههایی چون نظرخواهی
از مردم وضعیت آن را مشخص کرد .ظاهرا بنایی برای
گران شدن حاملهای انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در
سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در
سال  ۱۴۰۱منتفی است مگر اینکه یارانههای پنهان
یعنی مبلغی بالغ بر  ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان تعیین
تکلیف شود ،موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط
به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و
اقناع سازی مردم است و مولفهها و فاکتورهای زیادی
برای اجرای آن وجود دارد.
قائم مقام وزیر صمت خبر داد؛

حذف قیمت دستوری و
سهمیه از محصوات پتروشیمی در
دستور کار است

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص توقف
سهمیه بندی محصوات پتروشیمی گفت :این طرح با نام
مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن حذف قیمتگذاری
دستوری و رقابتی کردن بازار است.قائم مقام وزیر صمت در
امور بازرگانی در خصوص توقف سهمیه بندی محصوات
پتروشیمی گفت :این طرح با نام مدیریت بازار تعریف شده
و هدف آن حذف قیمتگذاری دستوری و رقابتی کردن
بازار است؛ با توجه به اینکه قرار است از قیمتهای دستوری
پرهیز کنیم ،تنها راه اجرای این موضوع رقابتی کردن بازار
و بهترین ابزار رقابتی کردن بازار ،بورس کاا است چراکه
قیمتی که در بورس کشف میشود قیمت منطقی و واقعی
است.محمدصادق مفتح در این خصوص توضیح داد :ساز و
کار اجرایی حذف سهمیهها در دست برنامه ریزی است و با
تکمیل این ساز و کار جزئیات آن در هفته جاری از طریق
بورس کاا اعام میشود.وی ادامه داد :بر مبنای این طرح
از این پس عرضه محصوات پتروشیمی و فواد بر اساس
نظامات بورس انجام میشود.به گفته مفتح این پروژه با نام
مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن تنظیم بازار است.
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه قرار است از قیمتهای
دستوری پرهیز کنیم ،تنها راه اجرای این موضوع رقابتی
کردن بازار و بهترین ابزار رقابتی کردن بازار ،بورس کاا
است چراکه قیمتی که در بورس کشف میشود قیمت
منطقی و واقعی است.مفتح ادامه داد :در این ساختار
همه عرضه کنندگان در مقابل همه مصرف کنندگان قرار
میگیرند و قیمت واقعی با ساز و کار عرضه و تقاضای
حقیقی مشخص میشود که این موضوع نیز هفته آینده
از طریق بورس اطاع رسانی خواهد شد.وی در پاسخ به
این سوال که آیا در خصوص ساز و کار حذف سهمیههای
مواد اولیه با بخش خصوصی مشورت شده است ،گفت:
این تصمیم با هم اندیشی فعاان اقتصادی گرفته شده
و پس از تکمیل ساز و کارها ،تشکلها و فعاان اقتصادی
بخش خصوصی نیز در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت
و از نظرات آنها استفاده خواهد شود.مفتح همچنین در
خصوص اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر حذف دار از
قیمت پایه محصوات پتروشیمی خاطر نشان کرد :یکی
از موارد غلط در قیمت گذاری ،تاثیرپذیری همه کااهای
اساسی اعم از پتروشیمی و فواد از دار است در حالی که
این موضوع نادرست بوده و باید اصاح شود.وی افزود :در
شرایطی که هیچکدام از نهادههای تولید کااهای اساسی
از جمله قیمت برق ،قیمت مواد اولیه و… بر مبنای دار
نیست ،تعیین قیمت این محصوات بر اساس دار باعث
ایجاد رابطه غیر منطقی بین صادرات و بازار داخلی شده در
حالی که نباید با نوسانات قیمت دار ،قیمت این محصوات
نیز تغییر کند.مفتح خاطرنشان کرد :فرمول قیمت گذاری
پایه تغییر خواهد کرد و کارشناسیهایی ازم در خصوص
فرمول جدید صورت گرفته که به زودی اعام خواهد شد.
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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی :

تعداد روستاهای متصل به گاز سـراسـری
در آذربایجانغربی  ۳برابر شد

آذربایجان غربی-خبرنگار پیشرو :مدیرعامل شرکت گاز
آذربایجان غربی با بیان اینکه تعداد روستاهای متصل به
گاز سراسری به یک هزار و  ۵۳۹روستا رسیده ،گفت :تعداد
روستاهای بهرهمند از نعمت گاز در این استان طی یک
دهه گذشته حدود سه برابر شده است.
علیرضا شیخی با بیان اینکه دولت عزم جدی برای
گازرسانی به مناطق مرزی و روستایی دارد ،افزود :هیچ
کمبود اعتباری در این راستا نداریم و حتی مناطق
کوهستانی صعب العبور نیز به شبکه گازرسانی متصل
خواهند شد.وی با اشاره به اینکه به زودی اشنویه در جنوب
آذربایجان غربی در بحث اتصال به گاز سراسری" ،سبز"
خواهد شد و  ۱۰۰درصد روستاهای این شهرستان به
شبکه گاز سراسری متصل میشوند ،اظهار داشت :تمامی
خانوارهای شهری این شهر از گاز طبیعی بهره میبرند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه

 ۳۳روستای شهرستان اشنویه هماکنون در دست اجرای
گازرسانی قرار دارد ،افزود :با بهره برداری از این پروژه ها
سه هزار و  ۴۰۳خانوار از گاز طبیعی برخوردار می شوند.

به گفته شیخی ،برای اجرای این پروژه های در دست
اجرا 2۹۰ ،میلیارد ریال هزینه برآورد شده است که با بهره
برداری از آنان  ۴۳درصد به ضریب نفوذ گاز طبیعی در
بین خانوار این شهرستان اضافه میشود.وی افزود :با وجود
اینکه این استان یک عقب ماندگی تاریخی در بحث گاز
رسانی داشت اما این عقب ماندگی ها را در سایه تاشهای
مضاعف جبران و شاخص بهره مندی از گاز طبیعی در
استان از شاخص بهره مندی گاز در کشور بااتر رفت.
آذربایجان غربی تا یک دهه گذشته یکی از استان های کم
برخوردار در حوزه گازرسانی بود ولی هم اکنون به استانی
نسبتاً برخوردار تبدیل شده است.
این استان به دلیل شرایط جغرافیایی کوهستانی یکی از
مناطق سخت در بحث گازرسانی محسوب میشود که
امروز به نحو شایسته ای خدمات خود را در تمام مناطق
مختلف در این استان گسترش داده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان خبرداد:

مصرف بیش از  1میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال جاری

کردستان-خبرنگار پیشرو :مدیر عامل شرکت گاز استان
کردستان گفت :مشترکین شرکت گاز استان کردستان
در شش ماهه اول سال  ۱۴۰۰با مصرف  ۱میلیارد و ۳۶2
میلیون و  77۶هزار و  ۵۶۹متر مکعب گاز طبیعی به استقبال
فصل سرما رفتند.احمد فعلهگری در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه مصرف گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
با افزایش روبهرو بوده است؛ گفت :در شش ماهه سال ۱۳۹۹
مشترکین شرکت گاز استان کردستان در تمام بخشها در
کل  ۱میلیارد و  ۱۹۳میلیون و ۱۵هزار و  ۶۱2متر مکعب

گاز مصرف کردهاند.وی اضافه کرد :با مقایسه مصرف در
شش ماهه اول سال جاری و سال گذشته افزایش مصرف
 ۱۴درصدی مشاهده میگردد.فعلهگری با اشاره به اینکه با
ورود به آبان ماه هرسال مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی
چندین برابر میگردد؛ افزود :در حال حاضر  7۰درصد از
سبد انرژی در کشور به گاز طبیعی تعلق دارد و این آمار
نشان میدهد که گاز طبیعی یکی از مهمترین حاملهای
انرژی است و بایستی برنامهریزی مدون و استراتژیک برای
بهرهمندی تمامی اقشار جامعه از این تعمت الهی تدوین

گردد تا در فصول سرد سال در ارائه خدمات وقفهای ایجاد
نگردد.مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان تامین سوخت
مستمر و مداوم در تمامی بخشها را در گرو مصرف بهینه
گاز طبیعی ذکر کرد.فعلهگری در پایان سخنان خود به نکته
بسیار مهم و اساسی در مورد راه اندازی وسایل گاز سوز اشاره
و یادآور شد :قبل از استفاده از وسایل و تجهیزات گازسوز
حتما بایستی برای اطمینان نحوه کارکرد توسط کارشناسان
فنی بازرسی و مسیر دودکش از لحاظ مسدود نبودن بازبینی
گردد.

مدیرکل شیات مازندران در بازدید از دفتر مرکزی روزنامه پیشرو خبر داد:

صیادان مازنــدرانی در انتظار اباغ مصوبه سخت و
زیانآور بودن شغل صیادی

مدیرکل شیات مازندران در بازید از دفتر
مرکزی روزنامه پیشرو با بیان اینکه سر
استان مازندران در تعدیل و تثبیت شغل
صیادی بی کاه مانده است ،گفت :صیادان
مازندرانی در انتظار اباغ مصوبه سخت
و زیانآور بودن شغل صیادی هستند.
حسن اسحاقی با اشاره به اینکه صید ماهیان
استخوانی از  ۱۵مهرماه در منطقه میانکاله
و  2۰مهر ماه در سایر نقاط مازندران آغاز
شد ،اظهار کرد :این تصمیم در کمیته
شیات کشور گرفته میشود که در چه
زمانی ،صیادان به صید ماهی مشغول شوند.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه از نظر
آب و هوایی و میزان دریاروی ،نسبت به
سال گذشته شاهد شرایط بهتری هستیم،
میزان صید نیز تاکنون بیشتر شده است
و امیدواریم این مسیر ادامه داشته باشد.
افزایش هزینه آات و ادوات صیادی
کمر صیادان را شکسته است
مدیرکل شیات مازندان ادامه داد :به
دلیل افزایش بسیار زیاد هزینه آات و
ادوات صید ،کمر تعاونیها شکسته است.
اسحاقی در ادامه با اشاره به اینکه
درخواست چندین ساله صیادان مبنی
بر سخت و زیان آور بودن شغل صیادی

بسیار مهم است ،اظهار کرد :درست است
که فعالیتهای کشاورزی از مهرماه آغاز
میشود اما در  ۶ماه نخست سال نیز
صیادان در شرکتهای پره ،مشغول تعمیر
و آمادهسازی ادوات هستند و مسئوان
باید به این موضوع نیز توجه کنند.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن شغل
صیادی در میان شغلهای سخت و
زیانآور مطالبه به حقی است ،گفت:
مصوبهای در سازمان تامین اجتماعی
کشور تصویب شده که قرار بود کارگروهی
در ادارهکل تامین اجتماعی مازندران
تشکیل و این موضوع از سوی نمایندگان
استان برای تصویب پیگیری شود.
مدیرکل شیات خاطرنشان کرد :به طور کل
منتظر هستیم تا سازمان تامین اجتماعی
کشور و به تبع آن ،ادارهکل تامین اجتماعی

در مازندران ،سخت و زیانآور بودن شغل
صیادی و حق انتفاع  ۱۰درصدی صیادان
که در کشور مصوب شده را اباغ کنند.
اسحاقی در بخش دیگری از سخنان
خود ،با بیان اینکه سر استان مازندران
در تعدیل و تثبیت شغل صیادی بی کاه
مانده است ،گفت :در مازندران  ۵۴شرکت
تعاونی و  ۴2۰۰صیاد داریم اما بسیاری
از این شرکتها توجیه اقتصادی ندارند
و باید از نظر تعداد تعدیل صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برخی از این
شرکتها فعال نیستند و برخی دیگر ،از
لحاظ اقتصادی و تناژ در وضعیت پایینی
قرار دارند ،اظهار کرد :قرار بود سازمان
هدفمندی یارانهها ،بودجه ای را در این
زمینه تخصیص دهند اما هیچ تخصیصی
به سازمان مدیریت برنامه ریزی برای

تثبیت و تعدیل شغل صیادی اباغ نشد و
ما همچنان به دنبال تحقق این امر هستیم.
مدیرکل شیات مازندران از سوی
دیگر با بیان اینکه به دنبال استفاده از
علم و عمل در این ادارهکل به صورت
همزمان هستیم ،گفت :به دلیل بهره
بردن از مبانی علمی در مباحث شیاتی،
ارتباط خوبی با دانشگاههای مازندران،
نوشیروانی بابل ،مراکز تحقیقاتی و
دانشگاه علوم کشاورزی ساری داریم.
وی به انعقاد تفاهمنامه همکاری میان
ادارهکل شیات و جهاد دانشگاهی
مازندران اشاره و خاطرنشان کرد :با انعقاد
تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی به دنبال
بهرهبردن توامان مباحث ترویجی و علمی
با جهاد دانشگاهی هستیم و استفاده از
ریزجلبک اسپیرولینا در پرورش ماهیان
خاویاری یکی از این مباحث است.
مدیرکل شیات ادامه داد :به عنوان مثال با
استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا در پرورش
بچه ماهیان خاویاری ،کاهش معنادار تلفات،
مقاوم شدن این گونه ماهی ،رفع بیماریها و
غیره را شاهد بودیم و در آینده نزدیک نتیجه
این تحقیق برای استفاده تمام جهان ،به
صورت مقاله منتشر خواهد شد.
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ایران بزرگترین واردکننده غات
در روسیه شد

ایران با خرید  ۳.۶۹7میلیون تن غات از جمله از روسیه
به بزرگترین واردکننده غات این کشور تبدیل شده
است .بر اساس اعام موسسه تحلیلی پروزرنو ،ایران به
بزرگترین واردکننده غات از روسیه در سه ماه نخست
سال کشاورزی جاری (یک جوای  2۰2۱تا  ۳۰ژوئن
 )2۰22تبدیل شده است.در بیانیه این شرکت آمده
است ،در سه ماه نخست فصل جدید  2۰2۱-2۰22ایران
 ۳.۶۹7میلیون تن غات از جمله  ۳.۰۹۱میلیون تن
گندم ۳۹2 ،هزار و  ۶۰۰تن جو و  2۱۵هزار و  ۳۰۰تن
ذرت از روسیه وارد کرده است«.ایران نه تنها مقام نخست
در میان واردکنندگان گندم و جو روسیه را به خود
اختصاص داده است ،بلکه در مجموع نخستین واردکننده
غات از این کشور شده است».کارشناسان تخمین زدهاند،
ترکیه  ۳.۵2۳میلیون تن غات از روسیه خریده است که
شامل  2.۸7میلیون تن گندم ۵۶۹ ،هزار و  2۰۰میلیون
تن جو و  7۳هزار و  ۱۰۰تن ذرت است .مصر با خرید
 ۱.۶۹میلیون تن گندم در جایگاه سوم قرار دارد.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان تشریح کرد:

جزئیات جلسه سازمان حمایت در
مورد قیمت استیک

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گفت :مستندات افزایش قیمت انواع تایر سبک و سنگین
بررسی می شود .در پی اعام افزایش قیمت انواع تایر
از سوی انجمن صنفی صنعت تایر اعضای هیأت مدیره
انجمن صنفی صنعت تایر جهت ادای پارهای توضیحات
به سازمان حمایت فراخوانده شده اند.عبای تابش رئیس
سازمان حمایت مصرف کنندگان گفت :در پی اعام
افزایش قیمت انواع تایر از سوی انجمن صنفی صنعت
تایر ،حسب اجرای وظایف ذاتی و در راستای نظارت بر
رعایت مفاد تصمیمات اتخاذ شده مرتبط توسط کارگروه
تنظیم بازار ،طی مکاتبهای با انجمن صنفی صنعت تایر و
شرکتهای تولیدکننده عضو انجمن مذکور ،لزوم رعایت
ضوابط قیمت گذاری کااهای تولید داخل مصوب هیأت
تعیین و تثبیت قیمتها تاکید شده است.وی اضافه کرد:
طی نشستی که در همین راستا با تولیدکنندگان تایر
در محل این سازمان برگزار شد ،مقرر گردید با توجه
به متغیر بودن هزینههای تولید و بهای تمام شده تایر
برای هر شرکت به صورت جداگانه ،اعمال درصد افزایش
قیمت یکسان برای محصوات شرکتهای تولیدکننده
انواع تایر سبک و سنگین از سوی انجمن منتفی شده
و قیمت گذاری محصوات هر بنگاه بایستی به صورت
جداگانه صورت پذیرد.وی تصریح کرد :بر همین اساس
انجمن یاد شده مکلف شد در اسرع وقت این مهم را
به کلیه اعضا اباغ کند.تابش گفت :همچنین در این
جلسه مطابق مصوبات یکصد و نهمین (اباغی طی نامه
شماره  ۶۰/۱۹2۵۱۹مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۰و یکصد و
شانزدهمین (اباغی طی نامه شماره  ۶۰/22۴۸2۱مورخ
 ۱۳۹۹/۰۹/2۰جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری
انواع تایر سواری ،باری – اتوبوسی راسا به واحدهای
تولیدکننده تایر در چارچوب ضوابط سازمان حمایت
واگذار شد .لیکن حسب وظایف نظارتی این سازمان،
کلیه بنگاههای تولیدکننده تایر موظفند حداکثر ظرف
 ۴۸ساعت صورتهای مالی حسابرسی شده و مدارک و
مستندات مربوطه را برای بررسیهای ازم به این سازمان
ارسال کنند.رئیس سازمان حمایت تاکید کرد :هرگونه
افزایش قیمت از طرف بنگاهها باید وفق ضوابط هیئت
تعیین و تثبیت قیمتها باشد و اگر اسنادی که بر این
اساس بنگاهها ارائه میکنند برابر ضوابط نباشد مطابق
مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

اصاح قیمت مرغ در راستای
افزایش نرخ مؤلفههای تولید است

رییس کل سازمان امور مالیاتی خبرداد :

عدالت مالیاتی و حاکمیت دادههاراهبردی نوین
برای سازمان امور مالیاتی کشور
دکتر داود رییس کل سازمان امور مالیاتی منظور
در نخستین روزهای ریاست خود بر سازمان امور
مالیاتی کشور از اهداف راهبردی دستگاه مالیاتستانی
کشور و چشم انداز مدیریتی خود ،سخن گفت.
رییس کل سازمان امور مالیاتی به منظور کاهش ضریب خطای
انسانی و افزایش عدالت مالیاتی ،هوشمند سازی و حاکمیت
دادههای مالیاتی را اولویت برنامههای نظام مالیاتی دانست.

دکتر منظور در ادامه با شرح اقدامات کلیدی برای احقاق این
مهم ،از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان،
اجرای قانون بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت
های ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یاد کرد.
گفتی است دکتر داود منظور در مورخ 2۱مهرماه  ۱۴۰۰به
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران،
به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد.

مراقب سفره کارگران و بازنشستگان باشیم
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه راه مهار
تورم ،کنترل حقوق و دستمزد نیست ،گفت:
اگر نگاه به حقوق و دستمزدها این باشد که
تورم را کاهش دهد ،این اتفاق هرگز نمی افتد.
حمید نجف بر لزوم تقویت سفره کارگران
تاکید کرد و گفت :این نگاه که کنترل تورم
را به دستمزد گره بزنیم و تصور کنیم با نگه
داشتن سقف دستمزد در یک مبلغی به نوعی
با افزایش تورم مقابله می کنیم درست نیست.
این نگاهی بود که در برخی دولتها در سنوات
گذشته شاهد بودیم و باعث شد که تورم
نسبت به حقوق و دستمزد خیلی پیش برود
تا جایی که سفره محرومان و طبقات کارگر و

بازنشسته کوچکتر شود.وی ادامه داد :در چند
دوره حقوق و دستمزدها کمتر از تورم تعیین
و بعضا افزایش حقوقها  ۱۰درصد و ۱۵درصد
شد سال بعد تورم  7۰درصدی اتفاق افتاد؛ بنابر
این انتظار داریم متولیان امر به تجربه ناموفق
قبل توجه کنند و به اشکال مختلف با کسری
بودجه مقابله و نقدینگی را ساماندهی کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران
بارها اعام کرده اند که به شرط تثبیت قیمتها
و مهار تورم خواهان افزایش دستمزد نیستند،
اظهار کرد :اگر دولت بتواند همه چیز را ثابت
نگه دارد و افزایش لحظه به لحظه قیمتها را
شاهد نباشیم نیازی به افزایش حقوق نیست

ولی از ابتدای سال تاکنون قیمت بسیاری از
کااها چندبار تغییر قیمت داشته و هربار که
حقوق ها با درصد کمی افزایش پیدا کرده تورم
سال بعد بیشتر شده است و در این چرخه،
معیشت کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر و
اقشار محروم و آسیب پذیر بیشتر دچار مشکل
شده است در حالی که در این شرایط باید
مراقب سفره کارگر و بازنشسته باشیم.نجف
ادامه داد :در حالی که امسال سقف افزایش
اجاره بها  2۵درصد اعام شد اما دیدیم که
در بیشتر قراردادهای اجاره رعایت نشد و
حتی نسبت به پارسال  ۱۰۰درصد افزایش
داشت .اگر کارگری با  ۵میلیون تومان حقوق

قبا دو میلیون تومان کرایه خانه پرداخت
می کرد ،اکنون باید چهار میلیون تومان
اجاره بپردازد با این وضعیت چه اتفاقی می
افتد؟ نتیجه آن حاشیه نشینی اطراف شهرها
می شود و با افزایش حاشیه نشینی ناهنجاری
های اجتماعی مثل سرقت ،اعتیاد و رواج
می یابد.وی درعین حال افزایش پلکانی
حقوق کارمندان را مورد اشاره قرار داد و گفت:
با افزایش حقوق و دستمزد به شکل پلکانی
فاصله طبقاتی از بین می رود و کسانی که
از حداقل دستمزد برخوردارند و پایین ترین
حقوق را دارند ،حقوق و دستمزد بیشتری
می گیرند.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت:
اصاح قیمت مرغ در راستای افزایش نرخ مؤلفههای
تولید و برای پایداری تولید گوشت مرغ صورت گرفته
است .حبیب اه اسداهنژاد افزود :بر این اساس قیمت
هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرفکننده  ۳۱هزار تومان
و برای عمده فروشیها  2۹هزار تومان اعام شد که به
این ترتیب قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری
نیز حدود  2۱هزار تومان خواهد بود.وی تأکید کرد :بعد
از افزایش قیمت مؤلفههای تولید یکی از مطالبات اصلی
مرغداران این بود که قیمت مرغ متناسب با افزایش قیمت
مؤلفههای تولید اصاح شود که خوشبختانه وزارت جهاد
کشاورزی مبادرت به اصاح قیمت و اعام آن کرد.نایب
رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت :امیدواریم
با این اقدام و اصاح قیمت ،استمرار و پایداری تولید تا
پایان سال در سایه تغییر نکردن مجدد قیمت مولفهها
حفظ شود و آرامش و ثبات به بازار مرغ باز گردد.اسداه
نژاد افزود :انتظار این است که با قیمت جدید انگیزه تولید
برای مرغداران افزایش یابد و هیچ کمبودی در بازار به
لحاظ عرضه مرغ نداشته باشیم.
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احداث ورزشگاه  ۶هزار نفری با استانداردهای جهانی در اردکان

یزد_خبرنگار پیشرو :مشاور ورزشی مدیرعامل شرکت چادرملو در جمع خبرنگاران
گفت :در راستای انجام وظیفه اجتماعی ساخت ورزشگاه سرپوشیده  ۶هزار نفری سردار
شهید سلیمانی را در دستور کار خود قرار دادیم که تاکنون  ۶۰درصد رشد فیزیکی
داشتیم.
محمد رضا شریف مشاور ورزشی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با بیان
اینکه در خصوص زیر ساخت ها اقدامات چادرملو در حوزه ورزش برای کارکنان بسیار
خوب است اما در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیازمند اقدامات بیشتری است گفت:
در راستای انجام وظیفه اجتماعی ساخت ورزشگاه سرپوشیده  ۶هزار نفری سردار شهید
سلیمانی را در دستور کار خود قرار دادیم که تاکنون  ۶۰درصد رشد فیزیکی داشتیم.
وی ادامه داد :عملیات اجرایی این ورزشگاه از سال  ۱۳۹۸در زمینی به مساحت ۴۳هکتار
آغاز شده و قرار است در  ۵فاز به بهره برداری برسد که فاز اول آن بر اساس پیش بینی
ها در ششماهه اول سال  ۱۴۰۱افتتاح خواهد شد.
شریف اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این ورزشگاه را حدود 22۰میلیارد تومان
دانست و افزود :این ورزشگاه با استانداردهای جهانی در حال ساخت است و تاکنون حدود
۱۱۰میلیارد تومان برای آن هزینه شده و تاش میکنیم یک اثر معماری فاخر برای استان
مقاله علمی و پژوهشی

احداث کنیم.اوافزود :باشگاه فرهنگی ورزشی چادرملو طی دوهفته اخیر مجوز فعالیت
دریافت کرده و فعا در رشته بدمینتون فعالیت می کند که تیم بدمینتون بانوان هم به
زودی راه اندازی می شود اما باید مرحله به مرحله دایره کاری خود را گسترش بدهیم
ابتدا باید از شهرستان شروع کرده و گام به گام با برنامه ریزی جلو برویم و مطلقا خود را
محصور و محدود به شهرستان اردکان نخواهیم کرد.
شریف با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف یابد برنامه ریزی کرد گفت :اولویت با
استعدادهای شهرستان و سپس استان و بعد سرمایه های ملی است البته دغدغه قهرمانی
نداریم بلکه توقع داریم که ورزشکاران شهرستان و استان فعالیت های خود را دنبال کنند.
وی دلیل عدم پیشرفت ورزشی استان یزد را عدم ساخت زیر ساخت ها و عدم استعدادیابی
برشمرد و گفت :اگر در این دو زمینه تاش کنیم میتوانیم مانند استان های دیگر ما نیز
بدرخشیمشریف در مورد انحال خاتم اردکان به دلیل مسائل مالی در پاسخ به خبرنگاران
گفت :وضعیت امروز تیم خاتم اردکان هیچ ارتباطی با چادرملو ندارد و جای تعجب است
که چرا مدام این موضوع از چادرملو بازخواست میشود در حالی که این تیم اصا در اختیار
چادرملو نبوده و تنها چند بار به خاطر مردم ،حمایتهای مالی از این تیم داشتهایم و علت
انحال تیم را باید مسئوان و گردانندگان این تیم پاسخ بدهند.وی در بخش دیگری از

سخنانش تاکید کرد:معتقدیم که چادرملو با اقداماتی نظیر انتقال آب خلیجفارس به کویر
مرکزی ایران ،کمک به احیای بافت تاریخی اردکان ،اجرای شبکه فاضاب شهر و کمک به
ایجاد زیرساختهای شهری و مواردی از این قبیل ،فراتر از مسئولیتهای اجتماعی خود
عمل کرده و امروز نیز با شناخت از این مسئولیت ،وارد حوزه ورزش شده ولی برنامه محور
حرکت خواهد کرد.
«نوید کاشیساز» سر ناظر طرح ورزشگاه شش هزار نفری سرپوشیده چادرملو نیز در
جریان بازدید خبرنگاران از این طرح ،گفت :تاکنون این طرح با صرف اعتباری حدود
 ۱۱۰میلیارد تومان به پیشرفت  ۶۰درصدی رسیده و امیدواریم در نیمه سال ۱۴۰۱
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با بیان این که فازهای بعدی این مجموعه شامل یک پارک آبی شامل استخر
بینالمللی ،همچنین یک سالن ورزشی هزار نفری ،یک سالن ویژه جشنها و مراسمها و
فضاهایی جهت کمپین تمرینی اردوهای ورزشی حتی در سطح ملی است ،ابراز امیدواری
کرد تا پایان سال دو فاز دیگر از این مجموعه وارد فاز عملیاتی شود.
«هادی عباسی» مدیر باشگاه فرهنگیورزشی چادرملو نیز در این نشست به بیان
توضیحاتی در مورد فعالیتهای آتی این باشگاه پرداخت.

بررسی اجمالی ماهیت بتن عبور دهنده ی نور(ایتراکان)

مهندس حسین نجفی
(کارشناس معماری وشهرسازی )
«ایتراکان»Litracon«Light Transmiting،
 ،Concreteبتن عبور دهنده نور ،امروزه به عنوان
یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده باا
مطرح است .این متریال ترکیبی از فیبر های نوری
و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و
یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده
قرار گیرد .فیبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن
مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی
شده را تشکیل می دهند .به این ترتیب نتیجه کار
صرفا ترکیب دو متریال شیشه و بتن نیست ،بلکه
یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی
و همچنین سطوح بیرونی کامل همگن است ،به
دست می آید .فیبر های شیشه باعث نفوذ نور به
داخل بلوک ها می شوند .جالب تریت حالت این
پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نور خورده
است .همچنین رنگ نوری که از پشت این بتن دیده
می شود ثابت است به عنوان مثال اگر نور سبز به
پشت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده
می شوند .هزاران فیبر شیشه ای نوری به صورت

موازی کنار هم بین دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار
می گیرند .نسبت فیبر ها بسیار کم و حدود  ۴درصد
کل میزان بلوک ها است .عاوه بر این فیبر ها بخاطر
اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و تبدیل به یک
جزء ساختاری می شوند بنابر این سطح بیرونی بتن
همگن و یکنواخت باقی می ماند.
در تئوری ،ساختار یک دیوار ساخته شده با بتن عبور
دهنده نور ،می تواند تا چند متر ضخامت داشته
باشد زیرا فیبر ها تا 2۰متر بدون از دست دادن
نور عمل می کنند و در دیواری با این ضخامت باز
هم عبور نور وجود دارد .این متریال در سال 2۰۰۱
توسط یک معمار مجار به نام «آرون اسونسزی»
اختراع شد و به ثبت رسید .این معمار زمانیکه در
سن  27سالگی در کالج سلطنتی هنر های زیبای
استکهلم مشغول به تحصیل بود این ایده را بیان
کرد و در سال  2۰۰۴شرکت خود را با نام ایتراکان
تاسیس کرد و با توجه به نیاز و تمایل جامعه امروز به
استفاده از مصالح جدید ساختمانی ،از سال  2۰۰۶با
شرکت های بزرگ صنعتی به توافق رسیده و تولید
انبوه آن به زودی آغاز خواهد شد...بتن جدید که
«کامپوزیت سیمانی مهندسی» ،نامیده شده به
دلیل عمر طوانی در دراز مدت از بتن معمولی
ارزانتر است .دانشمندان دانشگاه میشیگان گونه
جدیدی از بتن مسلح با الیاف ساختهاند که از بتن
عادی  ۴۰درصد سبکتر و در برابر ترک خوردن
 ۵۰۰بار مقاومتر است .عملکرد این بتن جدید از
یک طرف به دلیل وجود الیاف نازکی است که
 2درصد حجم مات بتن را تشکیل میدهد و
از طرف دیگر به این خاطر است که خود بتن از
موادی ساخته شده است که برای ایجاد حداکثر
انعطافپذیری طراحی شدهاند .به گفته دانشمندان،
بتن جدید که «کامپوزیت سیمانی مهندسی»،
نامیده شده ،به دلیل عمر طوانیتر در دراز مدت
از بتن معمولی ارزانتر است .به گفته «ویکتور لی»
استاد گروه مهندسی سازه «دانشگاه میشیگان» و

سرپرست تیم سازنده بتن ،تکنولوژی کامپوزیت
سیمانی تاکنون در پروژههایی در ژاپن ،کره،
سوئیس و ایتالیا به کار گرفته شده است .استفاده
از آن در ایاات متحده به نسبت کندتر بوده .این در
حالی است که بتن متعارف دارای مشکات بسیاری
از جمله نداشتن دوام و پایداری ،شکست در اثر
بارگذاری شدید و هزینههای تعمیر در اثر شکست
است .به گفته « لی » ،بتن نشکن یا انعطافپذیر به
جز شن درشت از همان مواد تشکیلدهنده بتن
معمولی ساخته شده است .بتن نشکن کاما شبیه
بتن عادی است اما تحت کرنشهای بسیار بزرگ،
بتن کامپوزیت سیمانی تغییر شکل میدهد ،این
قابلیت از آن جا ناشی میشود که در این نوع بتن؛
شبکه الیاف داخی سیمان قابلیت لغزیدن داشته
و در نتیجه انعطافناپذیری بتن که باعث تردی و
شکنندگی است ،از میان میرود .امسال برای اولین
بار « ،اداره حمل و نقل میشیگان » برای نوسازی
قسمتی از عرشه پل « گرواستریت » بر فراز بزرگراه
« ۴و  »Iاز کامپوزیت سیمانی استفاده میکند.

دالی از جنس کامپوزیست سیمانی جایگزین یک
مفصل انبساطی در این قسمت از پل خواهد شد
تا با متصل کردن دالهای بتنی مجاور به هم،
عرشهای یکنواخت از بتن به وجود آورد .استفاده
از مفصل انبساطی به عرشه بتنی قابلیت حرکت

ســـایـت روزنامــه پیشــــرو

در اثر تغییرات میبخشد .اما در هنگام گیر کردن
مفصلها ،مشکات زیادی پیش میآید.دانشمندان
انتظار دارند استفاده از کامپوزیت سیمانی باعث
صرفهجویی در هزینهها شود .اگر چه هنوز مطالعات
دراز مدت زیادی برای تایید عملکرد کامپوزیت
سیمانی مورد نیاز است ،مقایسههای انجام شده
در « مرکز سیستمهای پایدار» ،از « دانشده منابع
طبیعی و محیط زیست » ،به همراه گروه « لی »،
نشان میدهد که در یک دوره  ۶۰ساله ،استفاده
در عرشه پل ،کامپوزیت سیمانی نسبت به بتن

عادی  ۳7درصد ارزانتر است ۴۰ ،درصد انرژی
کمتری مصرف میکند و باعث کاهش انتشار
دی اکسید کربن تا  ۳۹درصد میشود .از عوامل
مهم در رسیدن به چنین مقاومتهایي استفاده از
سنگدانههاي مقاوم و کاهش حداکثر اندازه سنگدانه
در مخلوط بتني براي همگني بیشتر آن ميباشد.
همچنین با استفاده از مواد بسیار ریزدانه و با
اندازههاي کمتر از دهم میکرون ميتوان مجموعهاي
متراکمتر و با تخلخل بسیار کم که بااترین وزن
مخصوص را خواهد داشت ،تهیه نمود .در بتنهاي
با مقاومت زیاد بایستي تا حد ممکن نسبت آب به
سیمان ( )w/cرا کاهش داد (امروزه حتي نسبت
 w/c = ۰/۱۸استفاده شده است) که در این حالت
بعضي دانههاي سیمان هیدراته نشده بصورت مواد
ریزدانه پرکننده ،دانسیته را افزایش داده و در نتیجه

سبب افزایش مقاومت ميشوند .بدیهي است براي
تأمین کارایي چنین مخلوطهایي با آب بسیار کم
ازم است از روان کننده ها ،فوق روانکننده ها و
پخش کننده ذرات ریز در بتن استفاده نمود .براي
افزایش نرمي چنین بتنهایي (با افزایش مقاومت
شکنندگي و تردي بتن افزایش ميیابد) ميتوان به
آنها الیافهاي کوتاه اضافه نمود .در ساخت چنین
بتنهایي (مقاومت در حد فواد و بااتر) از روشهاي
سخت شده تحت فشار و دما براي عمل آوري بتن و
تأمین مقاومت اولیه زیاد استفاده ميگردد .امروزه در
بعضي کشورهاي جهان و بویژه در ژاپن بتن جدیدي
با کارایي بسیار باا که نیاز به لرزاندن نداشته و
خودبخود متراکم ميگردد ساخته شده و در برخي
پروژهها اجرا شده است .با داشتن کارایي بسیار زیاد
این بتن در اجرا ،خطر جدایي سنگدانهها و خمیر را
نداشته و در عین حال از مقاومت زیاد و دوام نسبتاً
باایي برخوردار است .در طرح اختاط این بتن،
موارد زیر در نظر گرفته شده است .میزان شن در این
بتن حدود  ۵۰درصد حجم مواد جامد بتن بوده و در
آن ماسه به میزان  ۴۰درصد حجم مات استفاده
شده است .نسبت آب به مواد ریزدانه و پودري بر
اساس خواص مواد ریز بین ۰/۹تا  ۱انتخاب ميشود.
براي تعیین میزان نسبت آب به سیمان و مقدار فوق
روان کننده مخصوص مصرفي با استفاده از روش میز
رواني ،مقدار بهینه با آزمون و خطا تعیین ميگردد.
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